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"นั่นไง สงสัยแต่ไม่ถามอีกแล้ว" ตาณเอียงหน้ามามองสบตาลตางค์ 
ค�าพูดดักคอของเขาท�าให้เธอรู้สึกเก้อๆ 

แต่ก็ยังไม่ปริปากถามอยู่ดี
"สงสัย อึดอัดใจกับค�าพูด...ท่าทางของผมไม่ใช่เหรอ 

ท�าไมไม่ถามว่าเพราะอะไร" ตาณต้อนหญิงสาวที่เอาแต่นิ่งเงียบ 
อาการเม้มปากน้อยๆ ของเธอท�าให้อดไม่ได้ที่จะยิ้ม

"ท�าไมล่ะคะ"
"ก็เพราะผมไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับผู้หญิงที่เป็นปัจจุบันและอนาคตของผมน่ะสิ 

คุณนั่นแหละลตางค์ ผมไม่ชอบให้ผู้ชายคนไหนมาวุ่นวายใกล้ๆ คุณ"
"คุณตาณ..."



แม้วนัเวลาท่ีเราร่วมเดนิทางมาจากจดุเริม่ต้นของแจ่มใสด้วยหนงัสอืแนว 

'ความรู้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' จะผ่านไปนานเท่าไหร่ หากสิ่งท่ียังชัดเจนอยู่ในใจ 

คอืความทรงจ�าและความสขุจากเรือ่งราวท่ีเราได้ร่วมแบ่งปันกบันกัอ่านเสมอมา  

ช่ือของ 'ความรู้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' ยังคงถูกหยิบยกข้ึนมาพูดคุยในหมู่นักอ่าน 

อยู่เรื่อยๆ ซึ่งส�าหรับนักเขียนและคนท�าหนังสืออย่างพวกเราแล้ว นับเป็นเรื่อง

น่ายินดีและภูมิใจอย่างย่ิง เม่ือหนังสือท่ีพวกเราท�าด้วยความตั้งใจกลายเป็น

ความรู้สึกดีที่ประทับแน่นอยู่ในหัวใจของนักอ่านเช่นนี้

การกลับมาอีกครั้งของ 'ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก' ก็เพื่อขอบคุณนักอ่าน 

ท่ีอยู่ร่วมกบัเรามาในการเดินทางอันแสนยาวนาน และเพ่ือมอบความสขุ สดใส 

ละมุนละไมของความรักให้กับนักอ่านรุ่นใหม่ๆ ได้รู้จัก หวังเป็นอย่างย่ิงว่า

หนงัสอืของเราจะท�าให้นกัอ่านทุกท่านมีช่วงเวลาอบอุ่นและสามารถยิม้ได้ด้วย

หัวใจที่เติมเต็มด้วยความหวานล�้าไปด้วยกันค่ะ

ส�าหรบัเร่ือง 'ต้อนรกั' นัน้เป็นผลงานของ 'ฌามวิอาห์' ท่ีอยูใ่นความทรงจ�า 

ของนักอ่านหลายๆ ท่าน ด้วยเรื่องราวน่ารักๆ ของชายหนุ่มผู้แสนเอาแต่ใจ 

เม่ือลองได้เลือกให้ใคร หรืออะไรเป็น 'ของตาณ' แล้วเขาก็จะรักแสนรัก  

ท�าเอานกัอ่านหลายๆ ท่านอมยิม้ไปกบัความน่ารกัจนอยากจะลองเป็น 'ลตางค์'  

สาวน้อยผูท่ี้ชายคนนีห้วงแหนนกัหนาดเูข้าสกัวนั แต่ในความหวานละมุนละไมนี้  

ความรักของท้ังคู่ก็มีอุปสรรคไม่น้อยค่ะ เม่ือลตางค์ดันมีความเกี่ยวข้องกับ 

คนที่ตาณไม่ชอบเอาเสียเลย… แล้วคุณตาณของสาวๆ นักอ่านของเราจะท�า

อย่างไร ขอเชิญทุกท่านพลิกหน้าถัดไปเพื่อร่วมเอาใจช่วยเขากันเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ค�ำน�ำ





ฌามิวอาห์…นักร่างฝันชาวเหนือ เกิด เติบโตและใช้ชีวิตที่เชียงใหม่ จบ

การศกึษาในด้านท่ีไม่เกีย่วกบัวรรณกรรมและวรรณศลิป์ อาศยัใจรกัในการอ่าน 

และความหลงใหลในโลกของตัวอักษรหนุนใจให้ลงมือเขียน โดยมีผลงานแรก

คือ 'ทะเลดาวในใจ' ตีพิมพ์ในชุดพิเศษ 'ความรู้สึกดี… ท่ีเรียกว่ารัก' โดย 

ส�านักพิมพ์แจ่มใสในปี พ.ศ. 2549 

นอกจากนยิายแนวความรกัในปัจจบัุนแล้ว ยงัชอบเขียนงานแนวแฟนตาซี 

ผลงานแรกคือ 'เรอา กาลเวลา มนตราแห่งรัก' และพีเรียดย้อนยุค ผลงานแรก

คือ 'ลานแก้ว…มันตรา' 

ในการท�างานเขียน ความสุขท่ีสุดคือการได้มีโอกาสร้อยเรียงและน�า 

ความฝัน…จินตนาการออกไปทักทายหัวใจผู้คน ซ่ึงหวังเสมอว่าจะได้สร้าง 

รอยยิ้มที่บนแก้มและแต้มอยู่บนหัวใจผู้อ่านเป็นรางวัล 

ขอบคุณทุกหัวใจท่ีเปิดโอกาสให้ความฝันของฌามิวอาห์ ขอบคุณ 

ส�านกัพมิพ์แจ่มใสในการได้ก้าวเข้ามาบนเส้นทางวรรณกรรมนีเ้ตม็ตวั ขอบคณุ

ทุกก�าลังใจจากครอบครัว…คนรอบข้าง และขอบคุณทุกมิตรภาพที่มอบให้กัน 

หากมีโอกาสหรืออยากทักทายกัน ขอเชิญได้ท่ีโอเอซิสแห่งความฝัน  

www.jhaamuah.com นะคะ ยินดีต้อนรับทุกหัวใจค่ะ ̂ ^

ประวัตินักเขียน
ฌามิวอาห์



แนะน�ำตัวละคร

ตาณ   ผู้บริหารหนุ่มท่ีเช่ือมั่นในตัวเอง ภายนอกเป็นคนอารมณ์ดี เข้ากับ 
คนอื่นง่าย ลึกๆ แล้วเป็นคนรักความเป็นส่วนตัว สิ่งไหนที่ถือว่าเป็น  
'ของตาณ' จะหวงแหนไม่ยอมให้ใครได้แตะต้อง โดยเฉพาะแม่ 

ลตางค์   หญิงสาวท่ีเพิ่งเริ่มท�างาน นอกเวลาเป็นนักเขียนนิยาย เป็นคน 
มองโลกด้วยความเข้าใจ ค่อนข้างยอมคน ความเป็นลูกนอกสมรส
ท�าให้ไม่สนิทกับพ่อหรือแม่ตัวเอง

บุหลัน   แม่ของตาณ นักแสดงอาวุโสที่มีชื่อเสียงในวงการ และเป็นนักเขียน
เจ้าของนามปากกาแววบุหลันซ่ึงลตางค์ช่ืนชม หลังสามีเสียชีวิต 
ก็ครองตัวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนไหนเพื่อลูกชาย

พีรพัฒน์   พ่อของลตางค์ อดีตนักแสดงท่ีผันตัวมาท�างานเบ้ืองหลังในวงการ
บันเทิง ไม่เคยเปิดเผยภมูหิลงัโดยเฉพาะเรือ่งลกูสาว มาตดิพนับุหลนั
ซึ่งท�าให้ตาณไม่พอใจ

ปกรณ์   ลูกผู้พี่ของตาณ รู้จักและเข้าใจตาณเป็นอย่างดี

เพียงขวัญ  ภรรยาปกรณ์ เป็นคนใจดี มีน�้าใจ อดีตเคยเป็นเลขาฯ ของตาณ

มีนา   เพื่อนสนิทของลตางค์ เป็นคนรักเพื่อน ถือว่าหน้าท่ีปกป้องเพ่ือน 
หัวอ่อนอย่างลตางค์เป็นของตน

ปานทิพย์   หัวหน้างานคนแรกของลตางค์ เป็นหญิงสาวทันสมัย ทะเยอทะยาน 
ท�าทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้ไปยังจุดหมายที่ต้องการโดยไม่สนวิธี 
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ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิท่ีเนืองแน่นไปด้วยผู้คนท�าให้ชายหนุ่ม 

รูปร่างสูงโปร่งต้องอาศัยความระมัดระวังอยู่สักหน่อยในการเคลื่อนตัว 

ไปข้างหน้า สายตามองสูงเหนือระดับศีรษะ หาป้ายชื่อส�านักพิมพ์ท่ีเป็น 

จุดหมายปลายทางอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่ใบหน้าคมสันจะระบายยิ้มน้อยๆ

...อยู่นั่นเอง...

ชายหนุม่ขยับตวัไวอยากไปให้ถงึท่ีหมายเรว็ข้ึน ท้ังท่ีคดิว่าระวังดแีล้ว

ก็ยังพลาดชนหญิงสาวตัวเล็กคนหนึ่งเข้าจนได้อยู่ดี

"ขอโทษครับ"

ไวกว่าความคิด มือของเขาโอบตวัดรอบเอวเธอเอาไว้เหมือนเป็น

สัญชาตญาณมากกว่าตั้งใจ

'เป็นผู้ชายต้องดูแลปกป้องผู้หญิงนะลูก' ค�าสอนของแม่ต้ังแต่เล็ก 

จนโตล่ะมั้งที่ท�าให้เขาเป็นแบบนี้

"ขอโทษค่ะ" เสยีงของหญิงสาวพมึพ�าตอบกลบัมาท้ังท่ีเป็นฝ่ายถกูชน 

พอตัง้ตวัได้กร็บีเบ่ียงตวัออกจากการประคองของเขาเพ่ือทรดุตวัลงไปหยบิ

ถุงหนังสือท่ีตกลงพื้นข้ึนมาอย่างหวงแหนก่อนท่ีมันจะกลายเป็นท่ีรองเท้า

บทที่

1
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ของใครเข้า โดยไม่สนใจหันมามองชายหนุ่มผู้มีน�้าใจเลยสักนิด

อาการประคองเป็นห่วงหนงัสอืของเธอท�าให้สายตาของเขาอ่อนแสง

โดยไม่รู้ตัว กระท่ังเผลอไล่สายตาพิศมองใบหน้าเรียวมนล้อมกรอบด้วย 

ผมยาวตรงประบ่า ประกายตาโล่งใจของเธอเมือ่ไม่พบความเสยีหายเกดิข้ึน

กับหนังสือในมือท�าให้อดชอบใจไม่ได้

คนรักหนังสือ…แถมยังเป็นหนังสือท่ีเขาเองก็รักมากเสียด้วย ไม่ว่า

มันจะมีกี่ก๊อปปี้ หรืออยู่ในความครอบครองของใครก็ตาม

"ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ"

"ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณนะคะ" หญิงสาวตอบพร้อมกับย้ิมน้อยๆ  

ให้ที่มุมปาก ค้อมศีรษะส่งมาก่อนจะก้าวจากไปด้วยท่าทางเร่งรีบ พากลิ่น

ลาเวนเดอร์หอมอ่อนที่แตะปลายจมูกเขาจากไปพร้อมกัน

ชายหนุ่มทอดสายตามองตาม เห็นเธอชะงักชนหญิงวัยกลางคน 

ห่างออกไปอีกครัง้กอ็ดไม่ได้ท่ีจะนกึห่วง จงึมองอาการขอโทษขอโพยของเธอ 

อยู่อย่างนั้น กระท่ังร่างเล็กบางหายลับตาจึงขยับตัวบ้าง รอยยิ้มบางๆ  

ยังติดที่มุมปาก สองขาก้าวไวหลบหลีกผู้คนที่เบียดเสียด

"ตาณ!" เสยีงและมือของชายวยักลางคนเรยีกจากบูธส�านกัพมิพ์ช่ือดงั 

ท�าให้เขาเร่งฝีเท้าก้าวเข้าไปหา สองมือยกไหว้ท�าความเคารพน�าไปก่อน

"มาจริงๆ นั่นแหละ"

"มาสิ ของฟรีต้องรีบหน่อย จะมัวใจเย็นไปท�าไม ไหนล่ะพี่ก้อง 

หนังสือน่ะ" ชายหนุ่มเอ่ยด้วยน�้าเสียงอารมณ์ดี มุมปากยกย้ิม คราวนี ้

ไม่ใช่ส�าหรับคู่สนทนา แต่เผื่อแผ่ไปยังสาวๆ ที่อยู่ในเครื่องแบบส�านักพิมพ์

ภายในบูธอีกด้วย

"พอๆ อย่ามาท�าหว่านเสน่ห์แถวนี้ นี่หนังสือ ได้แล้วก็ไปเสียที"  

ก้องภพดักคอแล้วออกปากไล่

ตาณหัวเราะ มือล้วงกระเป๋าหยิบธนบัตรมาส่งให้ก่อนจะรบัถงุหนงัสอื
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หลายเล่มแต่เรื่องเดียวกันมาถือไว้ แม้จะออกปากว่ามารับของฟรี แต่เขา

ซ้ือหนังสือเพ่ิมอีกจ�านวนหนึ่งด้วยทุกครั้ง ถือเป็นการอุดหนุนคนเขียน 

เอาฤกษ์เอาชัยมาตลอด

"แค่นีท้�าหวงไปได้ ตาณกแ็ค่ให้ก�าลงัใจน้องๆ ท่ีต้องท�างานตรากตร�า

กับเจ้านายวัยทองเท่านั้นเอง ยังไม่ได้ขอเบอร์ใครสักหน่อย"

"อย่าขอเลย กลัว"

ค�าตอบที่ได้รับท�าให้ชายหนุ่มอดเลิกคิ้วถามทวนไม่ได้

"กลัว? กลัวอะไร"

"กลวัเราจะเอาเบอร์ของเขาไปแล้วไปเลย ไอ้รอยย้ิมเจ้าเสน่ห์ท่ีหว่านๆ 

ไปน่ะ ไม่เคยเห็นเลือกจริงจังสักที เสียดายของ"

"เสียดายเสน่ห์ตาณเหรอพี่ก้อง"

"เสยีดายเวลาของสาวๆ ท่ีมานัง่รอตาณนัน่แหละ ไปไป๊ ได้หนงัสอืแล้ว 

ก็กลับไปได้แล้ว" ก้องภพไล่เอาง่ายๆ

"ไล่แน่นะ" ค�าถามและแววตาเป็นประกายท่ีได้เห็นท�าให้ก้องภพเริม่ลงัเล  

พอได้เห็นอาการตบมือเบาๆ บนกระเป๋าสะพายข้างกายก็นึกรู้

ไอ้ตัวดีมีไม้เด็ด

"ป้าฝากอะไรมาให้ เอาออกมาเลย ห้ามอมนะเว้ย!"

"เปลี่ยนใจไม่ไล่ตาณแล้วเหรอ งั้นขอกาแฟเย็นสักแก้วสิ ฮิ้วหิว  

อากาศข้างนอกร้อนจรงิๆ กระเป๋าตาณเป็นอะไรไม่รู ้อยู่ดีๆ  กเ็หนยีวหนดืๆ 

เปิดยากชะมัด สงสัยจะร้อนเหมือนเจ้าของ"

ท่าทางทะเล้นของตาณท�าให้ก้องภพอดไม่ได้ท่ีจะส่ายหน้าเบาๆ พลาง

หันรีหันขวาง ตั้งใจจะเรียกหาเครื่องดื่มท่ีอีกฝ่ายต้องการมาให้ ยังไม่ทัน

ออกปากใครคนหนึ่งก็ก้าวเข้ามาเสียก่อนพร้อมแก้วกาแฟเย็นจากร้านดัง

"พี่จี๊ดสวัสดีครับ เจอกันกี่ทีก็ยังสวยใจดีเหมือนเดิมเลยนะครับ"

ตาณวางถงุหนงัสอื ยกมือไหว้ก่อนรบัเครือ่งดืม่มาดดูจนชืน่ใจ พลาง



ต้อนรัก 10

ส่งสายตาหวานเป็นประกายไปให้

"นี่พ่ีสาวฉัน เดี๋ยวเถอะเจ้าตาณ เว้นสักคนได้ไหมเนี่ย" ก้องภพ 

แกล้งโวย พลางย่ืนมอืมารัง้พีส่าวให้ห่างเจ้าน้องชายร่วมโลก แต่กก็ลายเป็น 

ตัวเองโดนตีมือดังเพียะ

"ให้มันน้อยๆ หน่อย!" เจ้าของมือบางเอ็ดเข้าให้

"หนังสือใหม่ของแววบุหลันมาหรือยังคะ" เสียงลูกค้าหน้าบูธดึง 

ความสนใจของตาณให้หันไปมอง รอยย้ิมดีใจท่ีได้เห็นเม่ือหญิงสาวผู้นั้น 

ได้รับหนังสือนิยายเล่มใหม่ล่าสุดของแววบุหลันไปถือไว้ในมือท�าให้เขา 

อดไม่ได้ที่จะยิ้มตามไปด้วย

"ไม่เชิญมาแจกลายเซ็นท่ีบูธเหรอคะ อยากพบสักครั้ง" เสียงครวญ

ต่อมาได้รับค�าขอโทษจากพนักงานขายอย่างอ่อนน้อม

'แววบุหลัน'…แม้จะเป็นนักเขียนชื่อดังในบรรณพิภพ แต่แทบจะ 

ไม่เคยมีใครได้พบตัวจริงเลย

"คุณป้าเป็นยังไงบ้างตาณ สบายดีหรือเปล่า" เสียงของจิราภา 

รั้งให้ชายหนุ่มท่ีก�าลังดูดกาแฟอมย้ิมฟังคนซ้ือและคนขายพูดคุยกันให้ 

หันกลับมาหา

"สบายดีครับ เพิ่งกลับมาจากสุโขทัย แม่ฝากของมาให้พ่ีจ๊ีดด้วย  

ส่วนถุงนี้ของน้องๆ ที่มาช่วยงาน"

ตาณลดแก้วกาแฟวางบนโต๊ะข้างตัว เปิดกระเป๋าหยิบของท่ีมารดา

ฝากมาส่งให้กบัจริาภา พีส่าวคนเดยีวของก้องภพ ซ่ึงจะว่าไปกค็อืบอสใหญ่

ของส�านักพิมพ์แห่งนี้

"ขอบใจนะจ๊ะท่ีอุตส่าห์เอามาให้ด้วยตวัเอง คณุป้าด้วย…ฝากเรยีนว่า

แล้วพี่จะตามไปกราบขอบคุณที่บ้านนะ"

"ครับ"

"แล้วของฉันล่ะ" ก้องภพแบมือรอ
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ตาณยื่นของที่ตัวเองแกล้งเก็บไว้หลังสุดไปให้อย่างอ้อยอิ่ง

"ตาณให้ถึงมือแล้วนะ นึกว่าไม่เอาแล้วเสียอีก"

ก้องภพเกอืบแยกเข้ียวเข้าให้ แต่ยังสามารถข่มใจรบัของฝากมามอง

อย่างชื่นชม

…พระกริ่ง…

หน้าท่ีการงานของเขาอาจอยู่ในแวดวงบรรณพิภพ แต่เวลาหลงัเลกิงาน 

ทั้งหมดของก้องภพจะถูกทุ่มเทให้กับวัตถุทางธรรมเหล่านี้

ตาณมองอาการปลืม้อกปลืม้ใจซ่ึงมต่ีอสิง่ท่ีได้ของก้องภพแล้วหัวเราะ

เบาๆ พลางขยับตวั มือหนึง่กระชับสายสะพายกระเป๋า อีกมอืหยิบถงุหนงัสอื 

ท่าทางของเขาท�าให้จิราภาถาม

"จะกลับแล้วเหรอ เพิ่งมาเองนะ"

"ท�างานให้แม่เสรจ็แล้ว ถงึตาธรุะของตาณม่ังสคิรบั ว่าจะแวะดหูนงัสอื

เสียหน่อย ตาณไปนะครับพี่จี๊ด พี่ก้อง"

ตาณส่งย้ิมอีกครั้งเป็นการส่งท้ายแล้วก้าวถอยออกไปจากบูธง่ายๆ 

โดยมีสายตาของจิราภามองส่ง

"อ้าว ตาณ! รีบไปไหนล่ะ เดี๋ยวสิ"

ก้องภพรีบเงยหน้าจากของฝากท่ีก�าลังชื่นชมไปเรียกไว้ แต่ก็ไม่ทัน

เสียแล้ว ร่างสูงปราดเปรียวท่ีเดินลับหายไปท่ามกลางฝูงคนท�าให้ต้อง 

ส่ายหน้าเบาๆ

"มีอะไรอีกล่ะ" จิราภาอดไม่ได้ท่ีจะเลิกคิ้วถาม อยากรู้ว่าก้องภพ 

จะรั้งตาณไว้ท�าไม

"ก็ยังไม่ได้ถามเลยว่าหมู่นี้ป้าอยู่บ้านหรือเปล่าจะได้นัดไปหา อือ…

เอาไว้โทรไปถามก็ได้มั้ง"

จิราภาส่ายหน้าให้กับอาการลังเลของน้องชาย หางตาท่ีมองเห็น 

พนักงานสาวๆ ของตัวเองท�าตาปรอยมองตามตาณท�าให้อดไม่ได้ท่ีจะ 
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ส่งเสยีงกระแอมในล�าคอ ซ่ึงก็ได้ผล หลายคนย้ิมเขินก่อนจะหันกลบัไปสนใจ

งานของตัวเอง เว้นก็แต่ญาดา เลขาฯ ประจ�าตัวซ่ึงมาช่วยขายหนังสือ 

ในงานนี้ที่ขยับกระแซะเข้ามาท�าเสียงเสียดาย

"มาแป๊บเดียวเองนะคะ เสียดายจัง"

"แค่แป๊บเดียวก็ท�าสาวๆ แถวนี้เลิกมองลูกค้ากับหนังสือแล้ว ไปๆ  

ตรงนั้นน่ะ ลูกค้าจะถามอะไรหรือเปล่า ไปดูหน่อยสิ" จิราภาขยับหน้า 

บุ้ยใบ้ไปที่หน้าบูธ

ญาดาหัวเราะเบาๆ แก้เขินแต่กร็บีไปท�างานตามค�าสัง่โดยด ีถงึอย่างนัน้ 

พอมีพนักงานบางคนขยับมากระซิบถามว่าชายหนุ่มท่าทางร่าเริงย้ิมง่าย

เป็นใคร ก็อมยิ้มตอบได้ทันทีไม่มีเคอะเขิน

"ขวัญใจของที่ส�านักพิมพ์"

แหม…ชายหนุ่มรปูร่างสงูโปร่ง ใบหน้าขาวคมสนั ท่าทางร่าเรงิข้ีเล่น

จะไม่เป็นขวัญใจของคนที่ได้พบได้รู้จักได้อย่างไรกันเล่า

"ท�างานท่ีส�านกัพมิพ์เหรอคะ ท�าไมตอนปฐมนเิทศไม่เห็น" พนกังาน

ช่ัวคราวท่ีส�านกัพมิพ์รบัมาช่วยในงานสปัดาห์หนงัสอืโดยเฉพาะเอ่ยน�า้เสยีง

เสียดายพลางนึกในใจ

...ไปสมคัรเป็นพนกังานประจ�าท่ีส�านกัพมิพ์ดไีหม เผือ่จะได้พบอกี...

"ไม่หรอก แต่เป็นคนคุ้นเคยท่ีขาดไม่ได้เลยล่ะ" ญาดาตอบแค่นั้น 

แล้วหันไปสนใจขายของ ปล่อยให้สาวๆ กระซิบกระซาบกันเองอย่างติดใจ

และยังนึกเสียดายโดยไม่คิดขยายความอะไรมากไปกว่านั้นแม้แต่นิดเดียว

หนงัสอืเล่มใหม่เอีย่มท่ีเพิง่ซ้ือมาถกูพศิมองจากลตางค์ครัง้แล้วครัง้เล่า 

จนแน่ใจว่าไม่มีส่วนไหนบุบสลาย รอยยิ้มโล่งใจเผยบนสองข้างแก้ม 

โดยเฉพาะในยามที่เธอไล้ปลายนิ้วลงไปบนนามปากกาที่อยู่บนปกหนังสือ

'แววบุหลัน'



ฌามิวอาห์13

"นี่ยัยตางค์ พอได้แล้ว" มีนาที่มองท่าทางของเพื่อนอยู่นานอดไม่ได้ 

ที่จะเอ็ดเบาๆ เพราะรู้สึกผิดที่ผิดทางแทนเพื่อนที่มานั่งส�ารวจหนังสือของ

ส�านักพิมพ์อ่ืนอย่างทะนุถนอมข้างเวทีกิจกรรมของอีกส�านักพิมพ์หนึ่ง 

ซ่ึงก�าลังจะมีงานเปิดตัวหนังสือชุดใหม่ และหนึ่งในนั้นคือหนังสือท่ีเพื่อน

ของเธอเขียนเสียด้วย

ใช่แล้ว…จากนี้ไปลตางค์เพื่อนของเธอคือหนึ่งในบรรดานักเขียน 

บนเส้นทางสายวรรณกรรมอย่างที่ฝันเอาไว้

มนีารูอ้ยู่หรอกว่าลตางค์ช่ืนชอบแววบุหลนันกัหนา และคงก�าลงักลวัว่า 

หนงัสอืเล่มใหม่ล่าสดุของนกัเขียนคนโปรดจะเป็นรอยตัง้แต่วันแรกท่ีได้มา

ครอบครอง แต่การแสดงท่าทางช่ืนชมนักเขียนต่างสังกัดจนเกือบจะ 

ออกนอกหน้าอยู่แบบนี้ ก็นึกห่วงว่าเพื่อนจะโดนผู้ใหญ่ของส�านักพิมพ ์

มองไม่ดีนัก

ลตางค์ยอมเก็บหนังสือลงถุงโดยดีอย่างเบามือ ก่อนจะกดปลายนิ้ว

คลึงหัวตาที่รู้สึกล้าหน่อยๆ หวังจะคลายกล้ามเนื้อ

"เป็นอะไรอีกล่ะ" มีนาถาม

"เพ่งสายตาจนล้าแล้วน่ะสิ มีน…เอาแว่นคืนมาเถอะน่า" ลตางค์

ขอร้องเพื่อน

นสิยัรกัการอ่านของลตางค์ท�าให้เธอกลายเป็นคนใช้สายตาค่อนข้างหนกั  

กระท่ังได้ของแถมมาเป็นอาการสายตาสั้นปาเข้าไปสามร้อยกว่า แต่วันนี้

ใบหน้าของเธอกลับเกลี้ยงเกลาไม่มีแว่นตาเหมือนที่เคย เพราะมีนายึดไป

ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในศูนย์ประชุมแห่งนี้

"ไม่ได้ จะข้ึนเวทีไม่ใช่เหรอ ใส่แว่นไปได้ยังไง หมดสวยกันพอดี  

บอกให้หัดใส่คอนแทกเลนส์ก็ไม่เช่ือ" มีนาเสียงแข็ง ไม่มีทางปล่อยให ้

เพื่อนขึ้นไปเป็นยัยแว่นกลางเวทีแน่

"ปวดตานะมีน มองหน้าใครก็ไม่ชัด" ลตางค์บ่นอบุ วันนีน้อกจากเธอ
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จะมางานสปัดาห์หนงัสอืตามประสาคนรกัตวัอักษรแล้ว ยังมาเพ่ือร่วมกจิกรรม 

ของทางส�านักพิมพ์ในฐานะนักเขียนอีกด้วย

"ขนาดมองหน้าใครไม่ชัดยังอุตส่าห์แอบหนีไปซ้ือหนังสือของ 

แววบุหลันคนเดียวได้นะ" มีนาประชด นึกหมั่นไส้เพื่อนไปพร้อมกัน ทั้งที่

เธอบอกแล้วว่ารอให้เสร็จงานก่อนค่อยไปซ้ือหนังสือท่ีอยากได้ด้วยกัน  

แต่ลตางค์ก็ยังแอบไปซื้อเองจนได้อยู่ดี

ยัยตางค์...ถ้าไม่ใช่เรื่องหนังสือก็หัวอ่อนดีอยู่หรอก

"มีน…ขอแว่นคืนเถอะนะ แค่ต้องข้ึนเวทีก็ต่ืนเต้นจะตายแล้วรู้ไหม 

มองโน่นมองนี่ไม่ชัดเดี๋ยวไปท�าขายหน้าบนนั้นจะท�ายังไง"

"ไม่หรอกน่า ไม่เห็นเนี่ยดีแล้ว จะได้ตื่นเต้นน้อยลงไงล่ะ"

"เดี๋ยวก็ได้พูดผิดๆ ถูกๆ กันพอดี" ลตางค์บ่นอู้กับตัวเอง เจ้าหน้าที่

ฝ่ายประสานงานของส�านักพิมพ์ท่ีขยับเข้ามาใกล้ท�าให้มีนาย่ืนมือไปรวบ

สมบัติของเพื่อนมาถือไว้

"ได้เวลาแล้วม้ัง จะไปนั่งดูอยู่หน้าเวทีนะ" พูดจบมีนาก็ลุกไปอย่าง 

ท่ีบอกรวดเร็ว ไม่รอฟังเพ่ือนตอบรับหรือปฏิเสธ ลตางค์เลยท�าได้แต ่

มองตามแม้จะเห็นเพียงโครงร่างที่ไม่ค่อยชัดนัก

"พิธีกรก�าลังจะข้ึนเวทีแล้ว นักเขียนพร้อมนะคะ" เจ้าหน้าท่ีของ 

ส�านักพิมพ์ให้สัญญาณ

ลตางค์ส่งย้ิมพลางพยักหน้าไวๆ ก่อนจะลกุเดนิไปสมทบกบัหญิงสาว

วัยเดียวกันอีกสี่คนท่ีเธอได้มีโอกาสรู้จักแล้วเม่ือสักครู่ในฐานะนักเขียน

เหมือนกัน แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยมากนัก คลองจักษุที่พร่ามัวท�าให้เธอ

ต้องเพ่งสายตาจนแทบกลายเป็นขมวดคิ้ว

"เป็นอะไรหรือเปล่าคะ ตาเจ็บ?"

ท่าทางประหลาดของลตางค์สะดุดตาน�า้หวาน…เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 

ที่รับหน้าที่ดูแลนักเขียนที่จะขึ้นเวทีท�ากิจกรรม
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"เปล่าค่ะ พอดีตางค์สายตาสั้น…" ลตางค์บอกเสียงอ่อยในตอนท้าย

"อ๋อ…ใส่คอนแทกแล้วเคอืงเหรอคะ เอาน�า้ตาเทียมไหม" น�า้หวานเสนอ 

อย่างมีน�้าใจ

"ตางค์ไม่ได้ใส่คอนแทกหรอกค่ะ" ลตางค์ตอบไม่ค่อยเต็มเสียงนัก  

นึกในใจว่าน�้าหวานอาจจะก�าลังประหลาดใจท่ีได้เห็นคนสายตาสั้นแต่ 

ไม่มีแว่นตา แถมยังไม่ใส่คอนแทกเลนส์อีก

"อือ…ลืมแว่นตาเหรอคะ มองเห็นหรือเปล่า"

"เห็นค่ะ เพียงแต่มัวหน่อย เห็นหน้าใครไม่ค่อยชัดนักเท่านั้นเอง  

แต่รับรองว่าท�ากิจกรรมบนเวทีได้แน่ๆ ค่ะ ขอบคุณมากนะคะคุณหวาน"  

ลตางค์หัวเราะเบาๆ พยายามให้ก�าลังใจตัวเองไปพร้อมกันด้วย

"สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเพื่อนๆ นักอ่านและสื่อมวลชนทุกท่าน…"  

พิธีกรสาวบนเวทีเริ่มด�าเนินรายการ ท�าให้นักเขียนท้ังหมดต้องเตรียมตัว 

คนแรกที่ถูกขานชื่อซึ่งไม่ใช่ลตางค์ก้าวน�าขึ้นไปก่อนพร้อมรอยยิ้ม

"ทางนี้ค่ะ บันไดสองขั้นนะคะ"

ลตางค์ยิ้มเขินเมื่อได้ยินน�้าหวานกระซิบพลางยื่นมือแตะท่อนแขน

ช่วยน�าส่งไปจนถงึข้างเวทีราวกบัเธอเป็นเดก็เลก็ๆ ท่ีช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ 

เริ่มไม่ม่ันใจแล้วว่าความคิดของเพื่อนตัวดีจะเข้าท่า แต่หูก็คอยฟังเสียง 

จากพิธีกร กระท่ังได้ยินช่ือนามปากกาของตัวเอง จึงก้าวข้ึนไปโดยมีมือ 

ของน�้าหวานส่งไปเท่าที่พอจะท�าได้

เสยีงปรบมือรบัท�าให้ลตางค์ใจสัน่แต่กพ็ยายามกลบเกลือ่นความตืน่เต้น 

ด้วยรอยย้ิม แนะน�าตัวเองตามค�าถามน�าท่ีถูกส่งมาจากพิธีกร และตอบ 

ข้อซักถามอื่นๆ อย่างตั้งใจ ท�าหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด

ถงุหนงัสอืในมือท่ีเริม่มากข้ึนท�าให้ตาณหัวเราะกบัตวัเองเบาๆ พลาง

นึกชั่งใจว่าน่าจะกลับบ้านเสียก่อนที่จะหมดทั้งเงินและแรงหิ้วหนังสือ
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ท้ังท่ีต้ังใจว่าจะซ้ือให้น้อยท่ีสุด แต่เอาเข้าจริงพอได้เดินชมงานเขา 

กอ็ดไม่ได้ตามประสาคนรกัการอ่านท่ีเสพตวัหนงัสอืเหมือนสดูอากาศหายใจ

โทรศัพท์มือถือท่ีดังข้ึนท�าให้เขาต้องรีบเลื่อนมือไปแตะปุ่มรับท่ี 

สายสมอลล์ทอล์กซ่ึงต่อไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องล้วงกระเป๋าหยิบโทรศัพท์มา 

แนบหู

"ครับแม่" ตาณตอบรับไปก่อนที่คนโทรเข้าจะได้เริ่มพูดเสียด้วยซ�้า

"เรียบร้อยหรือยังตาณ จะกลับบ้านหรือยังลูก"

"ถ้าแม่หมายถงึเงนิในกระเป๋าตาณล่ะก ็หมดเรยีบร้อยแล้ว ได้หนงัสอื

มาหลายเล่มเลย กลับไปตาณจะขอเบิกนะแม่"

"ไหนบอกว่าคุมอยู่ไง ท�าไมหมดตัวได้ล่ะ" เสียงแม่หัวเราะเบาๆ  

แว่วมาตามสาย

"นั่นสิ ตาณว่าคุมอยู่แล้วเชียว ตบะแตกจนได้ เอาเป็นว่าตาณมา

ท�างานให้แม่…แม่ก็รับเป็นเจ้ามือให้ตาณหน่อยเถอะนะ เดี๋ยวตาณจะรีบ

กลับไปเบิกเลย" ชายหนุ่มเหมาเอาดื้อๆ โมเมเสร็จสรรพให้มารดาเป็น

นายทุน

"จะมาเอากีโ่มงล่ะ เยน็นีแ้ม่ต้องไปงานเลีย้งนะ จะกลบัมาทันหรอืเปล่า  

แล้วหนังสือที่บอกว่าไปรับให้น่ะ แม่จะได้เห็นวันนี้ไหมเนี่ย"

"โห ถ้าแม่บอกว่าให้ตงัค์นะ ตาณกลบับ้านเดีย๋วนีเ้ลย อีกครึง่ช่ัวโมงถงึ  

ขอกระท้อนลอยแก้วเย็นๆ ถ้วยหนึ่งด้วยนะแม่ แก้ร้อน"

"สั่งเชียวนะ ได้จ้า แม่จะคอย"

ปลายสายที่ตัดไปแล้วท�าให้ตาณยิ้มอยู่คนเดียว ครอบครัวที่เหลือแค่

เขากับแม่สองคนท�าให้ตาณค่อนข้างสนิทกับท่าน ส�าหรับตาณแล้ว แม่คือ

ทุกอย่างในโลก ซ่ึงเขากร็ูว่้าในสายตาและหัวใจแม่ เขาคอืท่ีสดุของความรกั 

เช่นกัน

"นักเขียนในดวงใจที่เป็นต้นแบบคือคุณแววบุหลันค่ะ"
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ช่ือนามปากกาท่ีได้ยินจากเวทีกจิกรรมท่ีตวัเองก�าลงัจะเดนิเลยีบผ่านไป 

หยุดสองเท้าของตาณเอาไว้ ใบหน้าคมสันเบือนไปมองเวที รอยยิ้มบางๆ 

ระบายบนใบหน้า

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีเขาได้ยินว่า 'แววบุหลัน' คือต้นแบบในดวงใจของ

นักเขียนรุ่นใหม่ และส�าหรับเขาแล้ว แม้ไม่คิดยึดอาชีพนักเขียน แต่  

'แววบุหลัน' เป็นนามปากกาที่ไพเราะที่สุด ทุกครั้งที่ได้ยินการพูดถึงอย่าง

ชื่นชม เขาจึงอดปลื้มใจไปด้วยไม่ได้เสมอ

ดวงตายาวรีทอดมองหญิงสาวตัวเล็กบางท่ีก�าลังตอบพิธีกรถึง 

ความประทับใจที่เธอมีต่อ 'แววบุหลัน' อย่างสนใจ

"ภาษาในงานเขียนของคณุแววบุหลนักระทบหัวใจและแสดงให้เห็นถงึ

ความรกั ไม่ว่าจะเป็นรกัอย่างหนุม่สาว รกัอย่างคนในครอบครวั หรอืกระท่ัง

รกัชาตบ้ิานเมือง พอได้อ่านกจ็ะรูส้กึเหมือนหัวใจได้รบัการกล่อมเกลาปลอบโยน  

จนรู้สึกว่านิยายไม่ใช่แค่เรื่องประโลมโลก แต่ยังปลอบประโลมหัวใจได้ด้วย 

ก็เลยอยากจะเป็นนักเขียนให้ได้บ้างน่ะค่ะ"

ค�าตอบที่เปล่งด้วยน�้าเสียงสดใสที่ได้ยินท�าให้ตาณนึกเสียดาย

…น่าอัดเสียงกลับบ้านไปฝากแม่…

ความรู้สึกของหญิงสาวบนเวทีที่มีต่อ 'แววบุหลัน' ท�าให้ตาณพิศมอง

ใบหน้าของเธออย่างจรงิจงั รูส้กึคุน้ตาจนเผลอขมวดคิว้ แต่ครูเ่ดยีวเท่านัน้

ดวงตาก็เป็นประกายเพราะจ�าได้

…ผูห้ญิงตวัเลก็ท่ีเขาเดนิชนนีน่า…ท่าทางท้ังรกัท้ังห่วงหนงัสอืท่ีตกพืน้ 

ของเธอยังชัดเจนในความทรงจ�า

เป็นนักเขียนเสียด้วย มิน่าล่ะ รักหนังสือนักหนา

จากท่ีตั้งใจจะกลับบ้านเสียที สุดท้ายก็กลายเป็นว่าตาณขยับไป 

ยืนพิงเสาต้นใหญ่ ฟังการสัมภาษณ์นักเขียนหน้าใหม่ที่ชื่อลตางค์ตั้งแต่ต้น

จนจบไปเสียอย่างนั้นเอง
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หนังสือปกสีหวานภาพวาดสีน�้าท่ีอยู่บนสุดของหนังสือตั้งใหญ่ซ่ึง 

ถูกรื้อออกจากถุงท่ีลูกชายถือกลับมาบ้านท�าให้หญิงวัยกลางคนรามือจาก

แจกันกุหลาบสีขาว เลิกคิ้วน้อยๆ มองพลางนึกประหลาดใจ โดยเฉพาะ 

เมือ่ไล่สายตาดช่ืูอนามปากกาผูเ้ขียนและช่ือส�านกัพมิพ์ท่ีแม้จะครองอันดบั

ทางการตลาดเป็นส�านกัพมิพ์ขายดลี�าดบัต้นๆ แต่ก็ไม่ใช่ส�านกัพิมพ์ท่ีท่าน

ขอให้เขาช่วยเป็นธุระแวะไปหาที่งานสัปดาห์หนังสือ

"ซื้อมาเหรอตาณ"

คุณบุหลันหันไปหาพ่อตัวดีท่ีก�าลังน่ังพับเพียบกินกระท้อนลอยแก้ว

ตรงหน้า ท่าทางสบายอารมณ์เป็นที่สุด

"เค้าไม่ยอมแจกฟรี ตาณก็ต้องซ้ือสิแม่" ค�าตอบท่ีได้รับท�าให ้

คนเป็นแม่แทบจะค้อนเข้าให้

"แน่ล่ะส ิ ไม่ใช่ส�านกัพมิพ์ของก้องนี ่ เราจะได้ไปท�าตาหวานขอฟรมีาได้  

ว่าแต่นึกยังไงซื้อนิยาย นักเขียนใหม่ด้วยหรือเปล่า แม่ไม่เคยได้ยินชื่อ… 

ลตางค์"

"คนเขียนเค้าบอกว่าแรงบันดาลใจให้เริ่มเขียน…มาจากตัวหนังสือ

บทที่

2
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ของ 'แววบุหลนั' ตาณเลยอยากรูว่้าบันดาลใจแบบไหน" ชายหนุม่ตอบท้ังท่ี 

ตาจ้องมองโทรทัศน์ซ่ึงก�าลงัฉายภาพยนตร์โฆษณาท่ีแสดงโดยนกัแสดงหญงิ 

ที่เขารักมากที่สุด และก�าลังนั่งอยู่ข้างๆ เขาตอนนี้

ดวงตาคุณบุหลันอ่อนแสง นึกเข้าใจเหตุผลของลูกชายท่ียอม 

ควักกระเป๋าซื้อหนังสือนิยายเรื่องนี้มากขึ้น แต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะถามต่อ

"สวยไหม"

ค�าถามใหม่ของแม่ท�าเอาตาณหัวเราะเสียงดัง แต่ยังไม่วางมือจาก

ช้อนของหวานที่ก�าลังเพลิดเพลิน

"คนในโฆษณาน่ะเหรอ สวยสิ แม่ตาณนี่นา" เสียงของตาณติดแวว 

ล้อเลียน

"คนเขียนหนังสือเล่มนี้ต่างหาก สวยไหม" คุณบุหลันชูหนังสือในมือ

ทวนค�าถาม

"แม่กล่าวหาตาณนะนั่น เห็นตาณเป็นผู้ชายยังไงกัน"

"ก็เพราะเห็น…รู้ว่าเป็นยังไงน่ะสิถึงถาม อย่างตาณน่ะ ถ้าไม่ใช่ 

พวกเท็กซ์บุ๊ก…สารคดี หรือหนังสือท่องเท่ียว ก็แทบจะไม่ปรายตามอง 

ขนาดหนังสือของแม่กว่าจะยอมอ่านยังต้องบังคับยากเย็น แล้วนี่ถึงข้ัน 

ยอมเสียทรัพย์ควักกระเป๋าซื้อ…จะไม่ให้แม่สงสัยได้ยังไง"

"แหม…แต่ตาณก็อ่านหนังสือของ 'แววบุหลัน' ทุกเรื่องนะแม่  

อ่านไปก็คิดถึงเงินไป ค่าต้นฉบับจงลอยมา…ค่าเล่นหนังเล่นโฆษณา 

จงกลายมาเป็นเงินทุนของตาณ เพี้ยง!"

ท่าทางทะเล้นของลูกชายท�าให้คุณบุหลันอดไม่ได้ท่ีจะตีเพียะเข้าให ้

ท่ีท่อนแขนแข็งแรง หลายปีแล้วท่ีคุณบุหลันเลี้ยงดูลูกชายคนเดียวด้วย 

น�้าพักน�้าแรงในวงการบันเทิงควบคู่ไปกับงานเขียนในวงการวรรณกรรม 

ส�าหรับวงการหลังอาจจะพิเศษอยู่สักหน่อยตรงท่ีท่านไม่เคยเปิดเผยตัว  

แม้จะใช้ชื่อนามปากกาใกล้เคียงกับชื่อจริงของตัวเอง แต่คุณบุหลันไม่เคย
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ออกตัวเลยสักครั้งว่าคือ 'แววบุหลัน'

'ไม่อยากให้คนอ่านซ้ือหนังสือเราเพราะติดภาพจากทีวี ให้เขาซ้ือ

เพราะชอบตัวหนังสือของเราดีกว่า'

คุณบุหลันเคยให้เหตุผลอย่างนั้นเมื่อลูกชายหรือก้องภพ ผู้รับหน้าที่

เป็นบรรณาธิการดูแลงานเขียนท่ีท่านจับพลัดจับผลูเข้าไปมีโอกาสท�าถาม 

ซ่ึงนั่นก็คือเหตุผลส�าคัญท่ีท�าให้ 'แววบุหลัน' ไม่เคยปรากฏตัวท่ีไหนเลย 

กลายเป็นนกัเขยีนท่ีไม่เคยมีใครได้พบเห็นตวัตน ท้ังท่ีใบหน้าออกสือ่ต่างๆ 

อยู่แทบจะทุกวัน

"นามปากกาเพราะดี แปลกด้วย จะอ่านจริงเหรอเรา" คุณบุหลัน 

หันกลับมาถามถึงหนังสือในมือ

"อ่านสแิม่ ซ้ือมาแล้วนี ่ว่าแต่หมดเนีย่หกพนั…แม่รบัปากเป็นเจ้ามอื

ให้ตาณแล้วนะ"

"จ่ายไปก่อนสิ เอาไว้มีแล้วแม่จะคืนให้" คุณบุหลันตอบหน้าตายโดย

ไม่ให้ค�ามั่นว่าจะคืนให้เมื่อไร อย่างไร ตามองบรรดาหนังสือทั้งหลายของ

ลูกชายที่แม้จะแพงหนักหนา แต่ก็รู้ว่าตาณจะอ่านและถนอมเป็นอย่างดี

รสนิยมหนึ่งท่ีเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนของตัวเองและลูกชายคนเดียว

คนนีเ้ห็นจะเป็นเรือ่งการอ่าน เสยีเท่าไรเท่ากนั หลายครัง้ท่ีเงนิหมดกระเป๋า

ก็เพราะหนังสือ แต่คุณบุหลันกลับไม่คิดว่าเป็นการเสียแต่ฝ่ายเดียว

…ความรู…้ใช้เงนิซ้ือหาความรูใ้ส่ตวัไม่ใช่การเสยีเปล่าแน่ ไม่อย่างนัน้ 

ท่านจะมีเรื่องราวให้ถ่ายทอดและเลี้ยงลูกมาจนป่านนี้ได้หรือ

"ไม่ต้องคืนตาณก็ได้แม่ คืนแบงก์แล้วกัน สิ้นเดือนใบทวงหนี้ส่งมา

แล้วตาณจะเอามาให้"

พ่อตวัดย้ิีมระรืน่รบีย่ืนก�าหนดเวลาหมับ ไม่เปิดช่องว่างให้เสยีโอกาส 

จนคนเป็นแม่เริ่มลังเลแล้วว่าไอ้ท่ีคิดว่าเป็นแม่ เป็นผู้น�าครอบครัวนั้น  

ทุกวันนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่า
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โลกข้างนอกหมุนเร็วข้ึน ลูกชายโตข้ึน ความคิดความอ่านก็เริ่ม 

จะกลายเป็นล่วงหน้าแม่ไปหลายขั้นร�าไรแล้ว

"วันนี้แม่จะไปงานเลี้ยงท่ีไหน เดี๋ยวตาณขับรถให้เอง เสร็จงานแล้ว

แม่ก็โทรเรียก แล้วตาณจะรีบบึ่งไปรับเลย รับรองว่าแม่รอไม่นาน"

คุณบุหลันย้ิมให้ลูกชาย ในขณะท่ีโลกของตาณหมุนไปข้างหน้า… 

ไวขึ้น โลกของท่านท�าท่าจะหมุนกลับช้าๆ จากท่ีเคยได้ดูแลรับส่ง วันนี้ 

ต้องกลายเป็นฝ่ายได้รับบ้างแล้ว

"รออยู่ที่งานก็ได้ ไม่ต้องวกรถไปมาหรอก"

คุณบุหลนัไม่ชวนลกูชายเข้าไปในงานด้วยกนัเพราะรูว่้าเจ้าตวัไม่ชอบ

เป็นจุดสนใจจนกลายเป็นคนไม่ชอบอยู่ใกล้สื่อมวลชนสักเท่าไหร่ แต่ 

ค�าตอบที่ได้รับกลับมาก็ท�าให้ต้องส่ายหน้าไม่รู้จะว่าอย่างไร

"ไม่เอาดีกว่า ตาณว่าจะแวะไปหาพี่เพชรสักหน่อย เห็นว่าวันนี้ 

จะออดิชั่นนักร้องใหม่ท่ีผับ สาวๆ ในงานท่ีแม่ไปตาณเห็นในทีวีบ่อยๆ  

อยู่แล้ว ไปดูหน้าใหม่ดีกว่า"

นัน่ปะไร โลกของลกูชาย…วันนีน้อกจากจะหมนุไวกว่าคนเป็นแม่แล้ว 

ยังดเูหมอืนว่าจะหมุนในมุมและทิศท่ีแม่อย่างท่านอยากจะหยกิเหนบ็เข้าให้

เสียทีจริงๆ

กระท้อนลอยแก้วหมดถ้วยในเวลาไม่นานนัก มารดาแยกไปแต่งตัว

เตรียมไปงานเลี้ยงค�่านี้ ท�าให้ตาณได้มีโอกาสนอนเอกเขนกตรงมุมโปรด 

ริมระเบียง ที่มองออกไปจะเห็นกอกุหลาบสีขาวซึ่งก�าลังผลิดอกอวดทั้งรูป

และกลิ่นหอมกรุ่นจนฟุ้ง มือใหญ่ขยับรื้อหนังสือท่ีขนซ้ือมาเปิดอ่าน แต่

แทนท่ีจะหยบิเท็กซ์บุ๊กอย่างเคย กลบัหยิบนยิายปกสนี�า้มาพลกิอ่านค�าโปรย

ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้น ตาณเหลือบตาไปมองต้นเสียง พอเห็นว่า
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เป็นโทรศัพท์ของมารดาท่ีถูกวางท้ิงไว้บนโต๊ะก็เลิกสนใจ เลื่อนสายตา 

กลบัมายงัตวัหนงัสอืท่ีอ่านค้างต่อ ไม่คดิจะเดนิไปหยิบมามองหรอืรบัแทน 

ตั้งใจท้ิงไว้ให้กลายเป็นหมายเลขท่ีไม่ได้รับเพื่อให้เจ้าของเครื่องได้เห็นเอง

แม้ว่ามันจะดังต่อมาอีกพักใหญ่ แต่พอเงียบไป โทรศัพท์บ้านท่ีมุมห้อง 

ก็ดังขึ้นแทนที่

ถึงอย่างนั้นตาณก็ยังเลือกท่ีจะไม่ขยับตัว ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของ 

เด็กสาวรูปร่างท้วมวิ่งเข้ามารับสาย กระท่ังได้ยินเสียงค่ะๆ และขอให ้

คอยสักครู่จึงเงยหน้าไปมอง

"ใครเหรอเอ๋"

"คุณพัฒน์โทรหาคุณท่านค่ะ"

ร่างสงูขยับเปลีย่นอิรยิาบถจากอาการทอดตวันอนสบายมานัง่ตวัตรง

ทันทีเม่ือได้ยินว่าใครโทรเข้ามา พลางพยักหน้าให้เอ๋ท่ีบอกว่าจะไปตาม

มารดาของเขาเป็นเชิงอนุญาต

ทันทีท่ีร่างของเอ๋ลับสายตา ตาณก็หยัดตัวลุก เดินไปยกหูโทรศัพท ์

ท่ีถูกวางพักไว้ให้คอยข้ึนมาท้ังท่ีรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนท่ีปลายสายต้องการ 

จะคุยด้วย

"แม่ก�าลังแต่งตัวเตรียมไปงานเลี้ยงเย็นนี้ครับ…น่าจะนาน คุณพัฒน์

มอีะไรฝากผมไว้กไ็ด้" ตาณบอกเสยีงเอ่ือยเหมอืนไม่มอีะไร แต่คนปลายสาย 

ถึงกับชะงัก

…ไม่นึกว่าลูกชายคุณบุหลันจะอยู่บ้าน…

"ตาณเหรอ เป็นไงบ้าง ไม่ได้คุยกันนานเลยนะ สบายดีใช่ไหม"

"สบายดีครับ" น�้าเสียงของตาณฟังสุภาพผิดวิสัย แต่เป็นเสียงที่เขา

จะเลือกใช้กับบางคน โดยเฉพาะพีรพัฒน์ท่ีดูเหมือนจะได้ฟังเสียงแบบนี ้

อยู่บ่อยๆ
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"ลุงตั้งใจจะไปรับแม่ตาณไปงานเลี้ยงเย็นนี้ ไหนๆ ก็ไปงานเดียวกัน 

ฝากตาณบอกคุณบุหลันหน่อยได้ไหม ลุงจะไปรับหกโมง"

"ไม่รบกวนคุณพัฒน์ดีกว่าครับ วันนี้ผมว่าง…ตั้งใจจะไปส่งแม่เอง"

"งัน้กไ็ม่เป็นไร ลงุแค่เป็นห่วงน่ะ ค�า่มดืไม่อยากให้คณุบุหลนัขับรถเอง"  

พีรพัฒน์ที่เตรียมใจไว้แล้วว่าจะถูกตัดรอนไม่ดึงดัน

"อย่าให้ต้องเป็นภาระของคุณพัฒน์เลยครับ ผมดูแลแม่ได้ ถ้า 

คุณพัฒน์ไม่มีอะไรแล้วก็แค่นี้นะครับ สวัสดีครับ" เสียงฝีเท้าที่จ�าได้ขึ้นใจ

แว่วติดหูท�าให้ตาณเลือกท่ีจะตัดบท ก่อนจะลดหูโทรศัพท์วางลงบนแป้น 

ไม่สนใจว่าคนในสายจะคิดอย่างไร

"อ้าว…"

ลกูชายท่ียืนข้างโต๊ะวางโทรศพัท์ท�าให้คณุบุหลนัพดูได้แค่นัน้ ในขณะท่ี 

ตาณท�าหน้าตาย เกลื่อนสีหน้าเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน แถมยัง 

ท�าเสียงละห้อยอ้อน

"หิวจังแม่ กระท้อนลอยแก้วไม่ค่อยอยู่ท้องเลย มีอะไรหนักท้อง 

ให้ตาณกินอีกบ้างไหม"

คุณบุหลันได้แต่ส่ายหน้าน้อยๆ อ่อนใจ พลางหันไปเรียกเด็กมา 

เตรียมอาหารให้คนท่ีอ้างว่าหิวๆ แต่ตาไม่มีแววโหยเลยสักนิด และก็ยัง 

อดเหน็บให้ไม่ได้

"เหลือใส่ปิ่นโตไว้บ้างนะเอ๋ แล้วเย็นนี้ก็เอาข้ึนรถให้คุณตาณด้วย  

เผื่อเขาจะนั่งดูออดิชั่นนักร้องผ่านมือถือในรถหน้างานเลี้ยงเฝ้าแม่"

ตาณหัวเราะเบาๆ ในล�าคอ ก่อนจะเดินไปท้ิงตัวนอนเอกเขนก  

หยิบนิยายปกสีหวานมาอ่านต่อด้วยท่าทางสบายใจเหมือนเดิม แต่เม่ือ 

ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของแม่จากไปไหนก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบตามอง

สีหน้าครุ่นคิดของท่านท่ีมองโทรศัพท์มือถือท�าให้แววตาของตาณ

กลายเป็นนิง่ลกึ ก่อนจะหันกลบัมาท�าเป็นสนใจหนงัสอืในมอื แต่หูยังเงีย่ฟัง  
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กระท่ังได้ยินเสียงฝีเท้าของแม่ก้าวห่างออกไปโดยท่ีเขาไม่ได้ยินเสียงท่าน

ต่อสายโทรศัพท์ไปหาใครทั้งนั้น

มือใหญ่ลดหนังสือลงวางบนหน้าอก ตาตวัดมองโทรศัพท์มือถือของ

มารดาท่ียังถูกวางท้ิงไว้บนโต๊ะเหมือนเดิม เหมือนเจ้าของตั้งใจจะท้ิงไว้ 

ไม่แตะต้อง เสียงถอนหายใจของตาณผ่านริมฝีปากออกมาแผ่วเบาอย่าง

โล่งใจ

ขอบคุณครับแม่...
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"อยู่ไหนตางค์ ยังมาไม่ถึงอีกเหรอ" เสียงเร่งเร้าทางโทรศัพท์ท�าให ้

ลตางค์ที่ก�าลังซอยเท้าเดินไวจนเกือบกลายเป็นวิ่งหน้าเปลี่ยนสี

ดวงตาสีน�้าตาลอ่อนภายใต้กรอบแว่นตาสีม่วงเข้มฉายแววหวาด

เพราะก�าลังนึกภาพใบหน้าของคนพูดไปพร้อมกันด้วย เธอพยายาม 

เดินเลี่ยงผู้คนท่ีเดินประปรายอยู่ตรงหน้าด้วยจังหวะฝีเท้าท่ีช้ากว่าอย่าง 

รีบเร่ง แต่ดูเหมือนจะเร็วไม่ได้อย่างใจนัก

อาการกระหืดกระหอบ สองมือหอบกระเป๋าเอกสารพะรุงพะรัง และ

บนไหล่มีสายสะพายของกระเป๋าส�าหรับใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ท�าให ้

ลตางค์ที่ดูตัวเล็กอยู่แล้วเหมือนเด็กยิ่งขึ้นไปอีก

"ก�าลังลงรถไฟฟ้าค่ะคุณปาน อีกไม่เกินสิบนาทีน่าจะถึง"

"รถไฟฟ้า! ป่านนี้แล้วเนี่ยนะ เร็วหน่อยได้ไหม นี่มันประชุมกับ 

ผู้บริหารนะ ไม่ใช่นัดเดต"

"ขอโทษค่ะ" ลตางค์ไม่รูจ้ะพดูอะไรดไีปกว่านัน้ แม้รูว่้าการท่ีปานทิพย์ 

…หัวหน้าฝ่ายของเธอลมืเอกสารท่ีต้องใช้ประชุมไว้ท่ีบ้านไม่ใช่ความผดิของ

ตัวเอง

บทที่

3
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ท่ีรู ้และท�าให้ร้อนใจมีแค่การประชุมท่ีก�าลังรอเอกสารท้ังหมดนี ้

ส�าคญัมาก แต่ท่ีพกัของปานทิพย์ท่ีอยู่ไกลจนเกอืบจะถงึชานเมอืงท�าให้เธอ

ไปกลับไวกว่านี้ไม่ได้จริงๆ

"ให้อีกแค่ห้านาที รีบว่ิงเดี๋ยวนี้เลย เร็วเข้า" กระแสหงุดหงิดใน 

เนือ้เสยีงของปานทิพย์ท�าให้ลตางค์ต้องรบีรบัค�า เร่งฝีเท้าไวข้ึนท้ังท่ีเหนือ่ย

เอาเรื่องอยู่แล้ว พลางนึกห่วงสถานภาพการท�างานของตัวเองในเวลานี้ 

ที่ยังเป็นเพียงแค่พนักงานทดลองงานเท่านั้น

จะผ่านทดลองงานไปได้หรือเปล่า ท�าไมมันถึงได้ดูเหมือนจะ 

ยากล�าบากขึ้นทุกวันแบบนี้นะ

ค้ิวเหนือขอบตาซ่ึงคล�้าน้อยๆ ขมวดเข้าหากัน รู้ตัวว่าวันนี้หน้าตา 

ตัวเองคงดูไม่ค่อยดีนัก หมู่นี้เธอยุ่งหลายอย่าง ทั้งงานประจ�าตอนกลางวัน

และงานส่วนตัวท่ีเธอรัก หลายคืนแล้วท่ีลตางค์ได้นอนเกินสามช่ัวโมงไป 

ไม่กี่มากน้อยเพราะมัวเขียนนิยาย แม้จะเพลียเพราะพักผ่อนน้อย แต ่

ลตางค์ก็ไม่คิดใช้เป็นข้ออ้างอิดออดเวลาท่ีต้องท�างานประจ�า ตรงข้าม  

เธอกลบัยิง่พยายามให้หนกัขึน้เพราะไม่อยากให้ใครว่าเอาได้ว่าท�างานส่วนตวั 

จนพานเสียไปหมด

แม้วันนี้จะสามารถท�าให้ความฝันท่ีอยากจะเป็นนักเขียนเกิดข้ึน 

ได้จริงแล้ว แต่ลตางค์ก็ยังอยากท�างานประจ�าตามที่ร�่าเรียนมา และหวังว่า

จะประคับประคองทั้งสองงานไปพร้อมกันให้ได้จนสุดความสามารถ

ลตางค์สาวเท้าไวไปตามทางเช่ือมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าท่ีทอดยาว

ไปสูศู่นย์การค้าชือ่ดงั ซ่ึงเป็นเส้นทางไปสูอ่าคารส�านกังานของบรษัิทท่ีเธอ

เพิ่งได้เข้าเป็นลูกจ้างซ่ึงเช่าพื้นท่ีอยู่ถึงสองช้ัน เอกสารในมือท่ีท�าท่าจะ 

เลื่อนหลุดท�าให้ลตางค์ต้องเลื่อนปลายนิ้วไปประคอง แต่ก็พลาดท�าร่วง 

เสียงดังจนได้

"โอ๊ย! ย่ิงรีบย่ิงช้า" ลตางค์ครางกบัตวัเองพลางรบีก้มลงเกบ็แฟ้มงาน 
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พอเงยหน้าข้ึนมา สายตาก็ดันสะดุดเข้ากับร่างเล็กของเด็กหญิงท่ีน่าจะ 

อายุไม่ถึงห้าขวบ ก�าลังท�าท่าละล้าละลังเบะปากเตรียมจะร้องไห้รอมร่อ 

อยู่ไม่ไกลนัก

เด็กหลงทางหรือเปล่า...พ่อแม่ไปไหนกัน

ผู้คนท่ีเดินไปมาบางตาและไม่มีทีท่าจะสนใจเด็กหญิงเลยสักนิด  

ท�าให้ลตางค์รู้สึกไม่สบายใจจนเริ่มหันรีหันขวาง สงสารเด็กพอๆ กับท่ี 

นึกห่วงเจ้านายซึ่งก�าลังรอเอกสารเข้าประชุม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�าศูนย์การค้าอยู่ไม่ไกลนัก ท�าให้

เธอนกึหวงัว่าเดีย๋วเขาคงจะเข้ามาดแูลให้ความช่วยเหลอืเดก็น้อย จึงตดัใจ

ก้าวเท้าเดนิต่อเพือ่ไปท�าธรุะของตวัเอง แต่กยั็งอดปรายหางตามองไม่ได้ว่า 

เจ้าหน้าที่ที่เธอแอบฝากความหวังไว้จะเข้าไปหาเด็กหญิงแล้วหรือยัง

"อ้าว!"

ร่างของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีหายลับตรงซอกข้างร้าน 

แห่งหนึ่งก่อนท่ีจะเดินมาถึงเด็กหญิงท�าให้ลตางค์ร้องออกมา คราวนี้ 

สองเท้าของเธอหยุดนิ่ง ลังเลทันที

เสียงร้องไห้กระซิกของเด็กน้อยดังข้ึน แม้จะไม่ถึงกับร้องจ้า แต่ก ็

ดงัมากพอแล้วส�าหรบัลตางค์ท่ีครางออกมาเบาๆ ก่อนจะหมนุตวัเดนิกลบัไป 

หาเด็กหญิงเพราะตัดใจทิ้งไม่ลงเสียแล้ว

"น้องคะ ไม่ร้องนะ มากับใครเอ่ย คุณพ่อหรือว่าคุณแม่"

ลตางค์ย่อตัวลงให้ใบหน้าเสมอกับเด็กหญิง อาการยกมือเช็ดน�า้ตา

ป้อยๆ และดวงตาคลอหน่วยด้วยหยาดน�้าแดงก�่าท่ีได้เห็นมีแต่จะย�้าว่า 

ปล่อยท้ิงไว้แบบนี้ไม่ได้ แม้รู้ท้ังรู้ว่าตัวเองอาจต้องเดือดร้อนท่ีไม่รีบไป 

ให้ถึงออฟฟิศเสียทีก็เถอะ

"พีจ่ะพาไปหาคนช่วยตามหาคณุแม่นะ" ลตางค์บอกพลางรวบเอกสาร

ทั้งหมดไปไว้ในมือข้างหนึ่ง เพื่อให้อีกข้างว่างพอที่จะจับจูงเด็กหญิง และ
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นึกปลอบตัวเองไปด้วยเสร็จสรรพ

แป๊บเดียวน่า แค่พาไปส่งท่ีประชาสมัพนัธ์ประจ�าศนูย์การค้าเท่านัน้เอง  

ไม่นานหรอก

อารามมัวสนใจจะพาเด็กหญิงไปหาคนช่วยตามหาผู้ปกครองท�าให้ 

ลตางค์ไม่ทันได้เห็นสายตาของชายหนุ่มคนหนึ่งท่ีมองมาจากทางเชื่อม

ระหว่างอาคารศูนย์การค้าและอาคารส�านักงานอย่างสนใจ มุมปากยกย้ิม

แววตาอ่อนแสงละมุน พอใจกับภาพที่ได้เห็น

ตาณนั้นมองเด็กหญิงตัวเล็กท่ีดูเหมือนจะพลัดหลงกับผู้ปกครอง 

อย่างชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งแล้ว ก�าลังจะก้าวเท้าเข้าไปหา แต่เสียงแฟ้มเอกสาร

ท่ีตกลงพื้นเสียดังท�าให้ชะงักเสียก่อน ความรู ้สึกคุ ้นตาในยามท่ีเธอ 

เงยหน้าข้ึนมาท�าให้อดไม่ได้ท่ีจะลองคิดว่าเคยเห็นท่ีไหน กระท่ังจ�าได้ว่า

เธอคอืนักเขียนหน้าใหม่ท่ีเขาเคยพบท่ีงานสปัดาห์หนงัสอืเม่ือหลายวันก่อน 

แต่วันนี้แปลกตาเพราะแว่นสายตากรอบเข้ม

อาการละล้าละลังของเธอก่อนหมุนตัวกลับไปหาเด็กหญิงท�าให้เขา

เลือกท่ีจะยืนนิ่ง คิดว่าพอจะเห็นท่าทางรีบร้อนของเธอ ไม่นึกว่าสุดท้าย 

จะยอมเสียเวลาช่วยเด็ก

ลตางค์...นามปากกาของเธอดังขึ้นในความคิด

นยิายของเธอเขาอ่านจบภายในเวลาช่ัวข้ามคนื ฝีมอือาจไม่ถงึข้ันพอจะ 

ท�าให้ซาบซ้ึงจนเก็บไปเป็นความประทับใจให้หยิบข้ึนมาอ่านซ�้าแล้วซ�้าเล่า 

แต่ก็มากพอที่จะท�าให้เขายิ้ม และอ่านรวดเดียวถึงบรรทัดสุดท้ายได้อย่าง

สนุกสนานเพลิดเพลิน

การได้พบคนเขียนโดยบังเอิญอีกครั้งวันนี้ ได้เห็นน�้าใจของเธอท่ีมี 

ให้เด็กน้อยแปลกหน้า ท�าให้ตาณคิดว่าไม่เสียทีท่ีอุดหนุนนิยายของเธอ  

และจากนีไ้ป…ถ้าเธอจะเดนิต่อไปบนเส้นทางสายวรรณกรรม เขากค็งจะต้อง 

เสียทรัพย์อุดหนุนนิยายที่คนเขียนไม่ใช่แววบุหลันเป็นประจ�าเสียแล้ว
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กาแฟร้อนหอมกรุน่ท่ีถกูวางลงบนโต๊ะใกล้มอืท�าให้ตาณท่ีก�าลงันัง่มอง

หน้าจอคอมพิวเตอร์เงยหน้าไปมองพร้อมรอยยิ้ม

"ดีใจจังท่ีเข้าออฟฟิศวันนี้ เลยได้มีโอกาสด่ืมกาแฟฝีมือพ่ีขวัญ 

ขอบคุณครับ ไปเที่ยวเป็นไงมั่ง ตาณคิดถึงทุกวันเลยนะ"

"เอาค�าหวานมาก�านลัอีกแล้วนะคะ นีค่่ะของฝาก ก�าลงัคดิอยู่เชียวว่า

เย็นนี้จะชวนคุณเป้ไปหาที่บ้าน โชคดี…คุณตาณเข้าออฟฟิศ"

ถัดจากกาแฟ ถุงกระดาษสีน�้าตาลก็ถูกวางลงตรงหน้า ตาณเลิกคิ้ว

น้อยๆ แต่ใบหน้ายังแต้มยิ้มละไม

"อะไรครบัเนีย่ จรงิๆ แล้วแค่พีข่วญักลบัมาท�างานเสยีทีกเ็ป็นของฝาก

อย่างดีของตาณแล้วนะ" ปากพูดอย่างนั้น แต่มือก็ขยับถุงมาเปิดดูของ 

ข้างในตาเป็นประกาย

"นีถ้่าไม่มีคณุเป้นะ พีต้่องหลงคณุตาณเข้าสกัวัน เสือ้ยืดค่ะ ยนืยันว่า

ไปอัมพวามาจรงิๆ ส่วนผ้าทอของคณุอาบุหลนันะคะ พ่ีขอถอืโอกาสรบกวน

ฝากไปให้แทนตัวทีเถอะค่ะ"

หญงิสาวรุน่พีหั่วเราะเบาๆ ตามองอาการคลีเ่สือ้ทาบตวัของชายหนุม่

"ใส่ได้ไหมคะ คุณเป้ยืนยันว่าขนาดน่าจะใช่ แต่พี่ไม่แน่ใจ"

"ถ้าเล็กกว่าไซส์หนึ่งล่ะก็ใช่แน่ครับ ตาณยังเป็นแค่คนตัวเล็กๆ  

ไม่ย่ิงใหญ่เท่าคุณเป้เค้า" ตาณเอ่ยถึงญาติผู้พ่ีซ่ึงเป็นสามีของเพียงขวัญ  

โดยเลือกใส่ค�าน�าหน้าเหมือนล้อเลียน ก่อนจะท�าตาวิบวับราวเด็กซนย้ิม 

ใส่ตาพี่สะใภ้

"ฮันนีมูนเป็นยังไงมั่งครับ พี่ขวัญเริ่มรู้ตัวบ้างหรือยังว่าคิดผิดที่เลือก

พี่เป้มากกว่าตาณ"

เพียงขวัญมองชายหนุ่มตรงหน้าด้วยความรู้สึกกึ่งอ่อนใจกึ่งช่ืนชม  

ถ้าไม่ใช่เธอ…เป็นหญิงสาวคนอื่นก็คงย้ิมปลื้มและเผลอเข้าใจผิดว่าเขา 

มีใจให้เกินมิตรภาพอย่างบริสุทธิ์ใจแน่ นิสัยของชายหนุ่มตรงหน้าเป็น
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อย่างไรเธอรู้ดี ค�าพูดของตาณไม่มีความนัยซ่อนเร้นมากไปกว่าเย้าแหย่ 

แม้จะดูใจดีข้ีเล่น แต่ตาณเป็นคนมีเส้นแบ่งท่ีชัดเจนเสมอ และจนป่านนี้

เพียงขวัญก็ยังไม่เห็นว่าจะมีหญิงสาวคนไหนก้าวข้ามไปได้

"คุณตาณน่ะชอบให้ความหวังสาวๆ"

เพยีงขวญัแกล้งค้อน ก่อนจะเอ่ยปากถามถงึธรุะอกีอย่างหนึง่ท่ีตัง้ใจไว้

"เม่ือเช้าฝ่ายบุคคลแจ้งว่าคุณตาณยังไม่ได้เลขาฯ แถมยังบอกว่า 

ไม่ต้องส่งใครมาทดลองงานแล้วด้วย ท�าไมคะ คนท่ีพ่ีคัดให้ก่อนลา… 

ท�างานไม่ถูกใจเหรอคะ"

ก่อนหน้านี้ต�าแหน่งเลขาฯ ของตาณนั้นเป็นหน้าท่ีของเพียงขวัญ 

กระท่ังในท่ีสุดเธอได้เลื่อนต�าแหน่งไปดูแลส�านักงานกรรมการผู้จัดการ 

ควบกับต�าแหน่งภรรยาเจ้าของบริษัท ฝ่ายบุคคลจึงต้องรีบหาเลขาฯ  

คนใหม่ให้ตาณ แต่ไม่ว่าส่งมากี่คน สุดท้ายก็ไม่ผ่านเสียอย่างนั้น

จะว่าตาณเรือ่งมากก็ไม่ใช่ ในบรษัิทนีถ้้าถามว่าใครดเูข้ากบัพนกังาน

ได้ง่ายที่สุด หากเป็นสาวๆ ก็จะตอบทันทีไม่รีรอว่า 'คุณตาณ' ผู้บริหารที่ 

รับต�าแหน่งหัวหน้าทีมซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเปอร์กันท้ังนั้น หนุ่มๆ ด้วย 

ก็เถอะ มีใครบ้างไม่รักเจ้านายใจดี เฮไหนเฮกัน ท้ังเรื่องงานเรื่องเท่ียว  

แต่เพยีงขวญัก็ไม่เข้าใจว่าท�าไมสดุท้ายถงึได้ไม่มีใครผ่านทดลองงานเลขาฯ 

ของเขาเลยสักคนเดียว

"น้องเค้าบอกว่ากาแฟของตาณชงยาก"

เพยีงขวญัเกอืบนิว่หน้ามอง อดไม่ได้ท่ีจะส่ายหน้าให้กบัเหตผุลประหลาด 

ที่ได้ยิน รู้ว่าเขาแกล้งหาเหตุ

นสิยัชอบท�างานอยูก่บับ้านอย่างคณุตาณ เข้าออฟฟิศมาดืม่กาแฟท่ีนี่ 

บ่อยสักแค่ไหนเชียว

"เลขาฯ นะคะ ไม่ใช่เมด จะได้เช็กฝีมือการท�างานจากฝีมือชงกาแฟ

อย่างเดียว"
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"ท�ายังไงได้ล่ะครับ พี่ขวัญท�าตาณติดรสมือแล้วมาท้ิงกัน ตาณน่ะ

สงสารตัวเองเป็นที่สุด" ตาณแกล้งท�าเสียงเศร้า ช้อนตามอง

"เอาเถอะค่ะ กาแฟน่ะพี่ชงให้เหมือนเดิมก็ได้ แต่ลองให้ฝ่ายบุคคล 

ส่งเดก็มาให้ทดลองงานอีกสกัคนดไีหมคะ ไม่งัน้งานคณุตาณ…ใครจะช่วย" 

เพียงขวัญเป็นห่วง

ความท่ีเคยดแูลกนัมาท�าให้เธอรู ้ถ้าเป็นเรือ่งงาน…ไม่ว่าจะหนกัหนา

สาหัสแค่ไหนถ้าชายหนุม่ตรงหน้าตกปากรบัค�ากเ็รยีกว่าวางใจได้ เพราะจะ

ไม่มีวันเกินความสามารถ

กี่งานแล้วท่ีใครๆ ส่ายหน้าว่ายาก ท�าไม่ไหว แต่ถ้าตาณบอกว่าได้ 

เขาจะทุ่มสุดตัวจนกว่าจะได้เห็นความส�าเร็จของมันอย่างงดงาม ดังนั้น 

การไม่มีเลขาฯ ช่วยประสานงานและดูแลรายละเอียดจิปาถะ ท�าให้ 

เพียงขวัญเชื่อว่าเขาต้องล�าบากเอาการอยู่

ตอนท่ีได้รับการเสนอเลื่อนข้ันนั้นเพียงขวัญลังเลไม่ใช่น้อยด้วย 

ล�าบากใจท่ีจะต้องมองหาตัวแทนมาคอยดูแลเรื่องสัพเพเหระให้เขา ไม่ใช่

ว่าคิดอะไรกับตาณเกินเลยจากหน้าท่ีและฐานะพี่สะใภ้ ความผูกพันท�าให้

เป็นห่วง รู้นิสัยเขาว่าเห็นท่าทางใจดีแบบนี้ แต่จะยอมรับใครเป็นเรื่อง 

เป็นราวล่ะก็…ยากเย็นนัก ไม่อย่างนั้นจะยังเป็นพ่อพวงมาลัยโปรยเสน่ห์

ท�าร้ายจิตใจสาวๆ แบบนี้หรือ

"งานตาณไม่ค่อยมีอะไร ไม่จ�าเป็นต้องมีเลขาฯ หรอกครับ"

ตาณท�าเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ ท้ังท่ีความจริงแล้วตั้งแต่ไม่มีเลขาฯ 

เป็นตัวเป็นตน เขาต้องว่ิงวุ่นท�าอะไรเองหลายอย่าง ท้ังเรื่องประสานงาน

และตามงานโปรแกรมเมอร์ในทีม จนกระท่ังท�างานอยู่ท่ีบ้านแล้วติดต่อ 

งานต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตเหมือนเคยอย่างท่ีชอบไม่ได้ ต้องถ่อสังขาร 

ท้ิงบ้านเข้าออฟฟิศอย่างวนันี ้แต่เวลานีเ้ขาไม่อยากรบัใครจรงิๆ ด้วยเหตผุล

ส่วนตัวที่ไม่คิดจะบอกใคร
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ต้ังแต่ลองรับคนอ่ืนมาท�างานแทนเพียงขวัญ กี่ครั้งแล้วท่ีเขาต้อง 

รับโทรศัพท์ตอบค�าถามไม่ส�าคัญอย่างไร้เหตุผล

'จะเข้าออฟฟิศไหมคะ'

'ส่งอีเมลไปให้คุณตาณแล้วนะคะ ได้รับไหมคะ'

'งานที่คุณตาณสั่ง…ให้ท�าเลยใช่ไหมคะ'

สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเขาต้องรับโทรศัพท์จากคนท่ีมาเป็นเลขาฯ 

ถามโน่นนี่ท้ังวัน ตาณอาจจะเป็นคนอัธยาศัยดี ร่าเริง ย้ิมง่าย แต่ก็ 

ร�าคาญง่ายเหมือนกัน เขารักความเป็นส่วนตัว และไม่ชอบความรู้สึกที่ว่า

มีใครตามเป็นเงาราวกับจะมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของชีวิตเขาแบบนั้น

…เขาชอบเป็นผู้ควบคุม ไม่ใช่ถูกควบคุม…

"อืม…เอาไว้ก่อนเถอะครับ รอจนกว่าจะเจอคนท่ีชงกาแฟอร่อย 

ได้เหมือนพี่ขวัญค่อยว่ากันใหม่ดีกว่า"

"ดือ้เหมอืนเคยเลยนะคะคณุตาณเนีย่ ท�าไมคะ กลวัสาวๆ เห็นคณุตาณ 

มีหน้าห้องแล้วจะตัดรักหรือยังไง ไม่มั่นใจในเสน่ห์ตัวเอง?"

"แหม ไม่มัน่ใจตัง้แต่พีข่วญัเลอืกพีเ่ป้มากกว่าตาณแล้วล่ะครบั" คราวนี ้

ค�าพูดของตาณเรียกเสียงหัวเราะปนเขินได้จากเพียงขวัญ

ท่าทางคุยกนัถกูคอของท้ังคูท่�าให้ชายหนุม่คนหนึง่ท่ีเดนิออกมาจาก

ห้องประชุม และทอดสายตาผ่านผนังกระจกห้องท�างานของตาณเข้ามา 

นิ่วหน้าน้อยๆ ก่อนจะตัดสินใจก้าวเท้ามาผลักประตูห้อง โผล่หน้าเข้ามา 

ทักบ้าง

"คุยอะไรกัน ท่าทางสนุก"

"ขวัญเอาเสื้อมาให้คุณตาณค่ะ คุณเป้ประชุมเสร็จแล้ว? ท�าไมไวจัง"

เพียงขวัญหันไปถามผู้ท่ีเข้ามาใหม่และก�าลังท้ิงตัวนั่งบนเก้าอ้ีหน้า 

โต๊ะท�างานของตาณ

"ยังหรอก เบรกรอข้อมูลน่ะ โห…นี่กาแฟฝีมือขวัญใช่ไหมเนี่ย  
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ล�าเอียงนี่นา ทีของผมปล่อยให้แม่บ้านดูแล" เป้หรือปกรณ์หันไปประท้วง

ภรรยาตัวเอง

"แม่บ้านท่ีไหนคะ ขวัญชงให้กับมือ แค่อาศัยแม่บ้านเข้าไปเสิร์ฟ

เท่านั้นเอง" เพียงขวัญเอ็ดสามี ในขณะที่ตาณหัวเราะตาพราว

"ท้ิงสามีให้แม่บ้านดูแล แต่ตัวเองมาคอยเอาใจเจ้านายเก่าเนี่ยนะ  

แล้ววนันีเ้ข้ามาท�าไมเนีย่เจ้าตาณ ไหนบอกว่าไม่ต้องเข้าออฟฟิศ…ท�างาน

ที่ไหนก็ได้ไง"

ปกรณ์วกมาตะเพดิญาตผิูน้้องเอาง่ายๆ ในบรรดาญาตพ่ีิน้องท้ังหมดท่ีมี  

เขาสนิทกับตาณยิ่งกว่าใคร แทบจะเหมือนพี่น้องคลานตามกันมาก็ว่าได้

"คนแก่ขี้อิจฉา ร�าคาญจริง ประชุมอะไรกัน ท�าไมเบรกได้ล่ะ แปลก"

ตาณปรายสายตามองไปท่ีห้องประชุม ก่อนจะเลิกคิ้วน้อยๆ เมื่อ 

คดิว่าเห็นร่างหญิงสาวคุน้ตาก้าวไปหยดุยืนชะเง้อมองประตหู้องประชุมด้วย

ท่าทางละล้าละลัง ก่อนจะตัดสินใจผลักเข้าไป

ลตางค์…มาท�าอะไรท่ีบริษัทของเขาล่ะเนี่ย หมู่นี้ดูเหมือนดวงเขา 

จะสมพงศ์ให้ได้เจอเธอบ่อยเสียจริง

"พีอาร์น่ะสิ ข้อมูลไม่พร้อม" ปกรณ์บ่นน�้าเสียงระอาใจ

จริงๆ แล้วเขาไม่จ�าเป็นต้องท้ิงห้องประชุมมาก็ได้ แต่ปกรณ ์

ร�าคาญอาการผลุบเข้าผลุบออกห้องประชุมเพื่อตามข้อมูลของหัวหน้า 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์เต็มที จึงตัดสินใจสั่งพัก

"คุณปานเหรอคะ"

"ก็รายนั้นน่ะแหละจะมีใคร นี่ถ้าไม่ติดว่าคอนเน็กช่ันดีนะ ผมคงให้

พิจารณาตัวเองไปตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้ว" ปกรณ์บ่นอุบ ไม่ทันได้เห็น

สายตาของตาณท่ียังคงมองประตหู้องประชุมเหมอืนรอคอยอะไรบางอย่าง 

กระทั่งมันถูกเปิดอีกครั้ง

"นั่นใครครับพี่ขวัญ"
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หญิงสาวท่ีท�าท่าจะเดินกลับไปทางเดิม ซ่ึงไม่ผ่านหน้าห้องของเขา

ท�าให้ตาณรีบเรียกเพียงขวัญเพราะอยากรู้

เพียงขวัญชะเง้อมองก่อนจะหันมาตอบ

"อ๋อ น้องตางค์…ลตางค์ พนักงานใหม่ของทางพีอาร์น่ะค่ะ ดูเหมือน

จะยังอยู่ในช่วงทดลองงานนะคะ วันนี้ข้ึนมาถึงข้างบน คงเอาข้อมูล 

การประชุมมาให้คุณปานล่ะมั้ง" เพียงขวัญบอก

บรษัิทนีฝ่้ายบรหิารกบัฝ่ายอ่ืนๆ จะอยูแ่ยกช้ันกนัอย่างเป็นสดัเป็นส่วน 

ถ้าไม่มีประชุมก็จะต่างคนต่างท�างาน ไม่ปะปนวุ่นวายกัน เว้นก็แต ่

ฝ่ายส�านกังานกรรมการผูจ้ดัการท่ีบางครัง้ต้องตดิต่อกบัหัวหน้าฝ่ายเหล่านัน้ 

อยู่บ่อยๆ ในฐานะตัวแทนของฝ่ายบริหาร จึงไม่แปลกท่ีเพียงขวัญจะรู้จัก

พนักงานในบริษัทมากกว่าตาณที่ไม่ค่อยเข้าออฟฟิศ

"เบ๊คณุปานน่ะส ิ พอีาร์น่ะใช้เด็กทดลองงานเปลอืงเป็นว่าเล่น ได้ยินว่า 

เดก็คนนี้ได้เกยีรตนิยิมด้วยนะ แต่เช่ือเถอะ สดุท้ายต้องไม่ผ่านทดลองงาน

แน่ๆ" ปกรณ์เปรย จะว่าสงสารเดก็กค็งมีส่วนอยูบ้่างแต่ไม่ใช่ท้ังหมด น่าจะ

เป็นเพราะเริ่มเหนื่อยกับนิสัยของปานทิพย์มากกว่า

"ไปประชุมต่อเถอะค่ะ ขวัญว่าข้อมูลของทางพีอาร์น่าจะพร้อมแล้ว 

จะได้เลิกประชุมก่อนเท่ียง" เพียงขวัญเอาใจสามี ส่งมือรุนหลังให้เขา 

ลุกจากเก้าอี้

"คุณพี่เป้เลิกหลังเท่ียงก็ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวตาณพาพ่ีขวัญไป 

กินข้าวเอง อาหารญ่ีปุ่นดีไหมครับ ตาณจ�าได้ว่าพี่ขวัญชอบ" ตาณเรียก 

พี่ชายด้วยค�าน�าหน้าแปลกๆ เป็นเชิงล้อเลียน พลางท�าตาหวานมอง 

เพียงขวัญ

"เชอะ! ฝันไปเถอะเจ้าตาณ เมียข้าใครอย่าแตะเฟ้ย แล้วนี่อย่าเพิ่ง

กลับบ้านนะ ไหนๆ ก็มาแล้ว อยู่คุยกันก่อน จะปรึกษาเรื่องโปรดักต์ใหม่

หน่อย" ปกรณ์ขู่ท้ิงท้ายแต่ก็ไม่วายสั่งงาน ในขณะท่ีมือเลื่อนไปรั้งภรรยา 
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ให้ก้าวออกไปพร้อมกัน ท้ิงให้ตาณหัวเราะตาพราวท่ีย่ัวญาติผู้พี่ได้ส�าเร็จ

โดยไม่คิดจะสนใจอีก

พอได้อยู ่ตามล�าพัง ตาณก็อดไม่ได้ท่ีจะคิดถึงหญิงสาวท่ีได้รู ้ว่า  

'ลตางค์' ไม่ได้เป็นเพยีงนามปากกาของเธอเท่านัน้ แต่ยังเป็นช่ือจรงิอีกด้วย

ปลายน้ิวของเขาเคาะเบาๆ ลงบนโต๊ะเป็นจงัหวะเหมอืนเจ้าของก�าลงั

ใช้ความคิดครู่หนึ่งก่อนท่ีตาณจะหยัดตัวลุกจากเก้าอี้ รอยย้ิมสนุกพราย 

อยู่บนแก้มในยามท่ีเขายกแก้วกาแฟขึ้นดื่มรวดเดียวเกือบค่อนแก้ว แล้ว

ก้าวตัวปลิวออกไปจากห้องท�างานของตัวเอง ตรงไปหาเพียงขวัญท่ีก�าลัง

รัวปลายนิ้วบนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์

"พี่ขวัญว่างไหมครับ"

"คะ? คณุตาณอยากได้อะไรเหรอคะ" เพยีงขวัญรามอืจากงานมาถาม

"ไปดูใบสมัครต�าแหน่งเลขาฯ ที่ฝ่ายบุคคลกับตาณหน่อยสิครับ"

"ให้คณุน้องเอาแฟ้มข้ึนมาให้กไ็ด้ค่ะ ไม่ต้องไปเองหรอก" เพียงขวัญย้ิม  

นึกดีใจที่ตาณยอมเปลี่ยนใจ กลับมามองหาเลขาฯ อีกครั้งแล้ว

"ไม่เป็นไรครับ ตาณอยากไปเดินเล่น นะครับ ไปช่วยตาณดูหน่อยว่า

คนไหนโหงวเฮ้งบอกว่ารสมือชงกาแฟเข้าท่ามั่ง"

"พูดเล่นอีกแล้วคุณตาณนี่"

เพยีงขวญัเผลอค้อนเรยีกเสยีงหัวเราะเบาๆ จากตาณอกีจนได้ก่อนจะ

รับค�า

"ก็ได้ค่ะ"

เพยีงขวญัวางมอืจากงานแล้วก้าวตามตาณท่ีรรีออย่างเป็นสภุาพบุรษุ 

เธอเองก็ไม่อยากให้ตาณลงไปช้ันล่างคนเดียวจนพนักงานตกใจท่ีจู่ๆ ก็มี 

ผู้บริหารโผล่ไปเดินเล่นใกล้ๆ ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกัน
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"หมดแรงมาเชียว เป็นไงมั่ง"

เสยีงถามอย่างเป็นห่วงคุน้หูท�าให้ลตางค์ท่ีเพิง่หย่อนตวันัง่อย่างหมดแรง 

หันไปส่งย้ิม แต่คงเป็นยิม้ท่ีไม่ค่อยสดช่ืนเท่าไร เพราะยงัไม่ทันตอบกไ็ด้ยิน 

ประโยคต่อมาทันที

"โดนดุอยู่ดีล่ะสิ"

"ตางค์ช้าเองล่ะค่ะ" ลตางค์ตอบเสียงอ่อย

เสียงเอ็ดของปานทิพย์ยังแว่วติดหู แต่จะโทษใครถ้าไม่ใช่ตัวเอง  

ถ้าเธอไม่เสยีเวลาพาเดก็หญิงหลงทางไปส่งท่ีประชาสมัพันธ์ของศนูย์การค้า

ก็คงจะมาได้ไวกว่านี้ การประชุมคงไม่ต้องพักคอย

ถงึอย่างนัน้กเ็ถอะ ในเวลานัน้จะให้ลตางค์ท้ิงเด็กตวัเลก็ๆ ให้หลงทาง

พลดัพ่อพลดัแม่อยู่ได้ยังไง เธอท�าใจแข็งไม่ลงหรอก ไม่อยากอ่านข่าวทีหลงัว่า 

มพ่ีอแม่ก�าลงัร�า่ไห้น�า้ตาเป็นสายเลอืด ตามหาลกูสาวพร้อมภาพเดก็คนนัน้ 

จนตัวเองต้องนึกเสียใจไปตลอดชีวิตที่มองเมินได้ลงคอ

"ไม่ใช่ความผิดของตางค์สักหน่อยท่ีคุณปานลืมงานไว้ท่ีบ้านน่ะ  

แต่ก็นั่นแหละนะ ใครใช้ให้เป็นลูกน้องเค้าล่ะ" สินีบ่นเสียงจนใจ

พนักงานส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนท่ีเคยผ่านการท�างานในฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ของบริษัทนี้รู ้นิสัยปานทิพย์ดีว่าชอบช้ีนิ้วใช้งานลูกน้อง 

แค่ไหน บางทีวันหยุดยังไม่เว้น โทรจิกให้เข้ามาท�างานอย่างไม่นึกเห็นใจ 

พอมีใครโวยข้ึนมาก็เก็บไปฟ้องฝ่ายบุคคลว่าเหยาะแหยะ เหยียบข้ีไก่ 

ไม่ฝ่อมั่ง เกี่ยงงานมั่ง จนสุดท้ายก็กระเด็นไม่ผ่านทดลองงานเอาง่ายๆ  

เสียอย่างนั้น ท่ีเหลืออยู่ก็ไม่มีใครกล้าหืออีก ได้แต่ก้มหน้าก้มตาท�างาน 

ไปงกๆ คิดถึงตัวเลขเงินเดือนท่ีจะได้รับปลายเดือนเป็นเครื่องปลอบใจ  

เพราะแม้จะงานหนักแต่ก็ต้องยอมรับว่าผลตอบแทนทีบ่ริษัทแห่งนี้มอบให้

คุ้มค่าเหนื่อย

"ตางค์อาจได้เป็นลูกน้องคุณปานอีกไม่นานก็ได้ โดนดุบ่อยๆ แบบนี้ 
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…สงสยัจะไม่ได้ผ่านโปรแน่เลย" ลตางค์เสยีงอ่อย เม่ือคดิถงึการทดลองงาน 

หรือ Probation ของตัวเองที่คอยแต่จะท�าท่าอับปางอยู่เรื่อย

สินีท่ีไม่รู้จะปลอบเพื่อนรุ่นน้องอย่างไรวางมือบนหัวไหล่ บีบเบาๆ 

ก่อนจะเดนิกลบัไปท่ีโต๊ะท�างานของตวัเอง นกึเสยีดายลตางค์อยู่เหมือนกนั

แต่กไ็ม่รูจ้ะช่วยได้ยังไง เพราะคนท่ีประเมินผลการท�างานของลตางค์ไม่ใช่เธอ  

แต่เป็นคนที่หมั่นเอ็ดลตางค์อยู่ทุกวันนั่นต่างหาก

ตางค์เอ๊ย...ไม่น่าโชคร้ายมาลงที่แผนกนี้เลย

เสียงฝีเท้าท่ีดังมาจากทางเดินท�าให้ลตางค์ละสายตาจากการ 

ร่างจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ไปมอง พอเห็นว่าเป็นพี่ขวัญคนสวยใจดี

ประจ�าส�านักงานกรรมการผู้จัดการก็ยกมือไหว้พร้อมรอยย้ิม นึกแปลกใจ

อยู่บ้างท่ีวันนี้ข้างกายพี่ขวัญไม่ใช่คุณเป้ แต่เป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่ง 

ใบหน้าขาวคมสันที่เธอไม่เคยเห็น

แต่ลองเข้ามาได้ถึงภายในส�านักงานด้วยท่าทางสบายๆ แบบนี้  

ลตางค์ก็อดคิดไม่ได้ว่าเขาคงจะเป็นคนส�าคัญไม่น้อยแน่

"พีข่วญักลบัมาท�างานแล้วเหรอคะ ได้เจ้าตวัเลก็สกัคนมาเป็นของฝาก 

ไหมคะ"

สินีชะโงกหน้ามาทักเสียงใส แต่ลตางค์คิดว่าแนวสายตาของสิน ี

ไม่ได้อยู่ที่เพียงขวัญ กลับทอดไปยังชายหนุ่มที่เธอไม่รู้ว่าเป็นใคร

"แซวพี่นะ เดี๋ยวเถอะ"

"ไม่ทักผมบ้างเหรอครับ แย่จัง ไม่ค่อยมาให้ใครเห็นหน้าจนคนท่ีนี่

ลืมเสียแล้วม้ังเนี่ย" เสียงเปรยเหมือนน้อยใจแต่ติดแววข้ีเล่นท่ีได้ยินท�าให้ 

ลตางค์เลิกคิ้วมองน้อยๆ พลางนึกชมในใจ

ท่าทางขี้เล่นใจดีจัง

"แหม ใครจะกล้าลืมคุณตาณล่ะคะ มีแต่คุณตาณนั่นล่ะค่ะ ไม่ค่อย 



ต้อนรัก 38

จะคิดถึงคนที่นี่ ปล่อยให้สาวๆ ชะเง้อคอคอย"

สินีค้อนน้อยๆ บอก ประโยคที่ได้ยินท�าให้ลตางค์ที่เงียบมาตั้งแต่ต้น

รู้ทันทีว่าชายหนุ่มตรงหน้าเป็นใคร

คุณตาณ…ผู้บริหารหนุ่มที่ยังโสด ขวัญใจสาวๆ ในออฟฟิศ

ตัง้แต่เริม่ท�างานท่ีนีล่ตางค์ได้ยินช่ือของเขาหลายครัง้แต่ไม่เคยได้พบ

ตัวจริงสักที เพราะนอกจากช้ันบนจะเป็นอาณาบริเวณส�าหรับผู้บริหาร 

ท่ีพนักงานทดลองงานเล็กๆ อย่างเธอย่างกรายไปแทบจะนับครั้งได้แล้ว  

ลตางค์ยังได้ยินมาว่าเขาชอบท�างานที่บ้านมากกว่าเข้าบริษัทอีกด้วย

"สาวๆ แถวนี้หนีไปมีเจ้าของหัวใจแล้วท้ังนั้นนี่ครับ ผมมาบ่อย 

ก็เท่านั้น อกหักเสียเปล่าๆ" เสียงนุ่มเคล้าหัวเราะท่ีได้ยินแม้จะฟังเหมือน 

ป้อค�าหวาน แต่ลตางค์อดรู้สึกแปลกใจไม่ได้ท่ีมันไม่ท�าให้เขาดูเป็นคน

กรุ้มกริ่มรุ่มร่ามเลยสักนิด

เป็นเพราะค�าว่าสภุาพบุรษุใจดท่ีีเธอมักจะได้ยินคูก่บัช่ือของเขาเสมอ

หรือเปล่านะ

"แหม…นียังว่างค่ะ ไม่ค่อยจะเข้าออฟฟิศจนลมืว่านยัีงโสดจนได้เห็น

ไหมคะ คุณตาณน่ะท�าพูดดีไปเถอะ นี่คุณปานขึ้นไปประชุมข้างบนไม่เห็น

คุณตาณใช่ไหมคะ ถึงได้รอดลงมาท�าปากหวานแถวนี้ได้" สินีเย้า

แม้ตาณจะมาให้พนักงานเห็นหน้าน้อยครั้ง แต่อัธยาศัยใจคอและ

ความเป็นกนัเองของเขาท�าให้พนกังานท้ังหลายช่ืนชอบและไม่รูส้กึห่างเหิน 

โดยเฉพาะปานทิพย์ท่ีแม้จะสวยเฉ่ียวตามประสานักประชาสัมพันธ์ท่ีต้อง

ออกสังคมเจอหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ป้อเสมอ ก็ยังเป็นที่รู้กันว่าต้องตาต้องใจ

ตาณไม่น้อย

เพียงขวัญส่ายหน้าให้กับคารมของสินีและตาณท่ีไม่มีใครยอมใคร 

ก่อนจะหันไปหาลตางค์

"ตางค์ฟังเงียบเลย นี่คุณตาณ…ยังไม่เคยเจอใช่ไหมจ๊ะ คุณตาณคะ 
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นี่น้องลตางค์…พนักงานใหม่ค่ะ" เพียงขวัญแนะน�าทั้งคู่

บทสนทนาท่ีจู่ๆ เบนมาถึงตัวเองท�าให้ลตางค์ท่ีก�าลังฟังเพลินเกือบ

สะดุ้ง มือปัดร่างจดหมายท่ีเธอเขียนลงกระดาษด้วยดินสอปลิวจากโต๊ะ 

จนต้องรีบย่อตัวลงไปยื่นมือตะครุบ พอจะขยับตัวข้ึนมายืนตรง ศีรษะ 

ก็โขกกับขอบโต๊ะเสียงดังโป๊กเข้าให้

"อู๊ย…" ลตางค์ครางพลางขยับตัว แต่กไ็ม่วายพลาดไปชนเก้าอ้ีตวัเอง 

จนกระเป๋าสะพายที่แขวนไว้ร่วงลงมา ข้าวของหล่นกระจายอีก

หายนะแท้ๆ วันนี้มันวันอะไรของเธอกันแน่เนี่ย

"ตายแล้วตางค์! เจ็บไหม" เพียงขวัญตกใจ ตามองหญิงสาวตัวเล็ก 

ที่ส่งยิ้มอายๆ ในขณะที่ตาณย่อตัวลงไปช่วยเก็บของ

เขาเกอืบชะงกัเม่ือเห็นว่าหนึง่ในข้าวของท้ังหลายนัน้มหีนงัสอืเล่มใหม่ 

ของมารดาอยู่ด้วย และดเูหมือนเจ้าของจะหวงอยู่ไม่ใช่น้อย เพราะมอืบาง

ยื่นมาคว้ารวดเร็วจนตาณไม่ทันได้แตะทั้งที่อยู่ใกล้กว่า

"ขอบคุณค่ะ" ลตางค์พึมพ�าบอกเสียงเบาพลางส่งมือไปรับของอ่ืน 

ท่ีชายหนุ่มช่วยเก็บให้คืนกลับมา แล้วรวบทุกอย่างวางไว้บนโต๊ะ ก่อนจะ

ยกมือไหว้ตาณ

แววตาเป็นประกายคล้ายเจืออารมณ์ขันของเขาท�าให้อดไม่ได้ท่ีจะ 

เลิกคิ้วมองเหมือนลืมตัว

เขาข�าอะไร ข�าเธอซุ่มซ่ามงั้นเหรอ

"ซุ่มซ่ามแบบนีล่้ะค่ะ นีข่นาดใส่แว่นตานะเนีย่ ไม่เป็นไรใช่ไหมตางค์"  

แม้จะบ่น แต่ประโยคลงท้ายของสินีก็ยังเต็มไปด้วยรอยห่วงใย

"ไม่เป็นไรค่ะ" ลตางค์ตอบเสียงอุบอิบ ความรู้สึกร้อนผ่าวบนใบหน้า

ท�าให้เธอรีบก้มหน้าลงไม่กล้าจะสบตาใคร จึงไม่ได้เห็นว่าสายตาอ่อนแสง

ของตาณที่ทอดมองอยู่นั้นไม่เคลื่อนไปจากตัวเธอเลยสักนิด

"แล้วนีจ่ะไปไหนกนัคะ มาถงึช้ันล่างเป็นแพ็กคูแ่บบนี"้ สนิอียู่มานาน
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พอจะกล้าตั้งค�าถาม ซึ่งก็มีไม่กี่คนเหมือนกันที่เธอจะกล้าพูดด้วยอย่างนี้

"จะแวะไปหาคุณน้องหน่อยน่ะ ไปเถอะค่ะคุณตาณ" เพียงขวัญท่ี 

พอจะมองออกว่าลตางค์น่าจะท้ังเขินท้ังเกรงคนหน้าขาวตาพราวข้างตวัเธอ

ตัดบทชวนชายหนุ่มเพราะนึกสงสารหญิงสาว

เพียงขวัญอาจจะรู้จักลตางค์ได้ไม่นานนัก แต่แววตาสดใสอย่าง 

คนมองโลกในแง่ดี ขยันขันแข็งในการท�างาน ไม่เคยอิดออด ไม่เคยสร้าง

หรือมีปัญหาทั้งที่โดนฤทธิ์ปานทิพย์เข้าไปสารพัด ท�าให้อดไม่ได้ที่จะเอ็นดู 

ไม่อยากให้ใครในบริษัทนี้แกล้งให้ล�าบากใจอีก แม้แต่คุณตาณก็เถอะ

ตาณท่ียังย้ิมตาพราวพยักหน้ารับค�าชวน และเสียงทุ้มนุ่มสุดท้ายท่ี 

ลตางค์ได้ยินก่อนที่เขาจะจากไปก็มีแค่การรับค�าสั้นๆ เท่านั้นเอง

"ครับ"
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ลตางค์ใช้หลังตัวเองดันประตูห้องพักส่วนตัวปิดหลังพาร่างเล็ก 

แทรกเข้าไปข้างในท่าทางขลุกขลัก มือกดเปิดสวิตช์ไฟก่อนถอดรองเท้า 

ข้าวของพะรุงพะรังท่ีหอบกลับบ้านท้ังเอกสารและกระเป๋าสะพายถูกวาง

ง่ายๆ บนโต๊ะหน้าโซฟาท่ีเธอท้ิงร่างพกัอย่างอ่อนแรง ท้ังท่ีเปลอืกตาหนกัอึง้ 

แต่ก็ยังฝืนทอดสายตาผ่านประตูกระจกตรงระเบียงไปดูฟ้าท่ีแม้จะมืดแล้ว 

แต่ก็ยังสว่างด้วยแสงไฟจนมองไม่เห็นแสงดาว

ชีวิตเมืองหลวง…

ห้องชุดขนาดหนึ่งห้องนอน หนึ่งห้องนั่งเล่นท่ีเลือกแล้วว่าพอดีกับ

การใช้ชีวิตตัวคนเดียวในเมืองใหญ่ บางครั้งก็ท�าให้ลตางค์อดรู้สึกไม่ได ้

จริงๆ ว่ากว้างเกินไป แต่จะท�ายังไงได้ เธอเป็นคนเลือกเองว่าจะอยู่ท่ีนี ่

ตามล�าพัง

กรอบรูปตั้งโต๊ะท่ีอยู่ในระยะเอ้ือมมือถูกหยิบมามองชิดก่อนท่ีเสียง

ของเธอจะดังขึ้น

"ตางค์รอดตายมาอีกหนึ่งวันแล้วค่ะยาย"

สายตาของหญิงสาวอ่อนโยนยามมองภาพถ่ายของตัวเองกบัหญิงชรา

บทที่

4
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สูงวัยท่ีมีแววตาอ่อนโยนใจดี รอยย้ิมในนั้นท�าให้ลตางค์รู ้สึกเหมือนได ้

พลังใจกลับมา ในชีวิตนี้ถ้าถามว่าใครคือท่ีสุดส�าหรับเธอ ลตางค์ตอบได้

ทันทีไม่ต้องคิดทวน 'ยาย'

ยายเป็นที่สุดของหัวใจ ของความรัก ของชีวิตและลมหายใจ แม้ว่า

จะจากเธอไปอย่างไม่มีวันหวนคืนกลับมาแล้วก็ตาม

แม้วันนี้ลตางค์จะไม่มีโอกาสได้สัมผัสอ้อมกอดของยายอีกแล้ว  

แต่ลตางค์เช่ือว่าความรักท่ียายมีให้จะยังอยู่กับเธอเสมอ ถึงอย่างนั้น 

พอหันไปมองแฟ้มเอกสารท่ีตัวเองหอบกลับบ้าน สายตาก็ยังเปลี่ยนเป็น

ละห้อยอ่อนใจ

แผนงานท่ีผ่านฉลุยจากท่ีประชุมของปานทิพย์วันนี้ท�าให้เธอได้รับ

มอบหมายให้ท�างานอีกอื้อ ซึ่งลตางค์ก็ไม่คิดจะอิดออดหรอก ถ้ามันไม่เร่ง

จนต้องหอบกลับมาท�าที่บ้านด้วยแบบนี้

…เธออยากเขียนนิยาย…แต่ดูเหมือนคืนนี้จะต้องงดเสียแล้ว

"แถลงข่าวอาทิตย์หน้า โอ๊ย…จะทันเหรอเนีย่" ลตางค์ครวญกบัตวัเอง  

นึกห่วงไปหมดเม่ือคิดถึงลิสต์รายช่ือสื่อมวลชนหลายส�านักยาวเหยียดท่ี 

จะต้องเชิญ

'ต้องคอนเฟิร์มให้ได้ทุกราย ขาดไม่ได้รู้ไหม' เสียงของปานทิพย์

เหมือนจะตามมาหลอกหลอน

จะเชิญสือ่มวลชนได้ครบตามค�าสัง่กห็มายความว่ารายละเอียดท้ังหมด 

ต้องพร้อมให้สือ่มวลชนเหล่านัน้พจิารณาด้วย ซ่ึงเท่าท่ีลตางค์ค�านวณเวลา

คร่าวๆ กพ็บว่าเธอต้องท�าให้เสรจ็ภายในพรุง่นีเ้ช้าเพือ่ให้ปานทิพย์ตรวจทาน

"เอาน่าลตางค์ ท�างานแค่นี้ไม่ตายหรอก" ลตางค์ให้ก�าลังใจตัวเอง

ก่อนเลือ่นสายตากลบัไปมองสบตายายในภาพ "ตางค์เสยีอย่างใช่ไหมคะยาย"

รอยย้ิมสดใสกระจ่างท่ัวใบหน้าในยามท่ีลตางค์วางกรอบรูปลงท่ีเดิม

เบามอื หางตาท่ีเห็นไฟกะพรบิสแีดงๆ ของแป้นวางโทรศพัท์ซ่ึงก�าลงัพยายาม 
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ส่งสัญญาณบอกว่ามีข้อความทิ้งไว้ท�าให้ชะงัก

ใครโทรมาฝากข้อความกันนะ...

ปลายนิว้ของลตางค์แตะปุ่มเปิดฟังข้อความ ท้ังท่ีก�าลงัสงสยัแต่กย็งัมี 

อารมณ์ข�าเม่ือนกึถงึท่ีมาของเจ้าโทรศพัท์ท่ีสามารถฝากข้อความได้เครือ่งนี้  

ซึ่งเป็นฝีมือมีนาที่เจ้ากี้เจ้าการจัดหามาติดตั้งเสร็จสรรพ

'เอามาท�าไม ไม่มีใครโทรมาฝากโน้ตอะไรหรอก เดีย๋วนีเ้ค้าพ่ึงมือถอืกนั 

ท้ังนั้นแหละ' ลตางค์เคยแย้ง แต่มีนาก็ไม่ฟัง นี่ถ้าเพื่อนของเธอได้รู้ว่า 

มีคนโทรศัพท์เข้ามาฝากข้อความแล้วจริงๆ คงจะเชิดหน้าได้ใจเป็นแน่

'เห็นไหม จ�าเป็นต้องมี' ใช่ มีนาต้องพูดแบบนี้แน่ๆ ลตางค์รู้จัก 

เพื่อนคนนี้ดี

"ตางค์…นี่พ่อนะ ยังไม่กลับอีกเหรอลูก งานยุ่งล่ะสิ เหนื่อยไหม  

ไม่ค่อยโทรหาพ่อเลย เป็นยังไงบ้าง…พ่อเป็นห่วงนะลูก"

พ่อ...เสียงจากเทปที่ได้ยินท�าให้แววตาของลตางค์อ่อนแสงไม่รู้ตัว

จริงๆ แล้วหลังจากยายเสียชวีิตเธอน่าจะย้ายไปอยูก่ับบุพการีทีย่งัคง

มีชีวิตอยู่ แต่เธอก็เลือกที่จะใช้ชีวิตตามล�าพัง

ไม่ใช่ไม่รัก แค่ไม่ค่อยสนิทใจเท่านั้น

วัยเด็กของลตางค์แทบจะใกล้เคียงกับสภาพของเด็กก�าพร้า เพราะ 

ไม่เคยรู้จักการได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูก ชีวิตเธอมีแต่ยาย…สองมือ 

ของยายเท่านั้นท่ีหล่อเลี้ยงอุ้มชูจนเติบใหญ่ แต่ถามว่าโกรธเกลียดพ่อ 

หรือแม่ไหม ลตางค์ตอบได้ทันทีว่าไม่โกรธ แต่ก็ไม่ผูกพัน

'มนษุย์นะตางค์…มหัีวจติหัวใจหรอืเหตผุลในการกระท�าไม่เหมือนกนั

หรอก เราอาจชอบ…หรือไม่ชอบการกระท�าบางอย่างของเขา แต่ไม่ได้

หมายความว่าจะสามารถตัดสินได้ว่าดีหรือไม่ดี เพราะถ้าเอาใจของเรา

เข้าไปวางเป็นพืน้ฐานการตดัสนิใจอย่างนัน้บ้าง เราอาจจะท�าอย่างเขาก็ได้ 

พ่อกับแม่…ไม่ได้ไม่รักตางค์หรอกนะลูก เพียงแต่เขามีเหตุผลของเขาท่ี
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ท�าให้ชีวิตต้องด�าเนินไปแบบนั้น อย่าใช้ความรู ้สึกของเราตัดสินเขา  

มองด้วยความเข้าใจแล้วตางค์จะไม่ทุกข์…ไม่เสียใจนะลูกนะ'

ยายท่ีไม่เคยคิดแบ่งแยกว่าเธอเป็นเด็กหรือพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่สอน 

ลตางค์ให้มองทุกหัวใจอย่างเท่าเทียม ท่านเคยบอกว่าเงือ่นไขในการกระท�า

ของแต่ละคนไม่อาจจ�าแนกได้ด้วยวัยหรืออายุ หากแต่เป็นสิ่งแวดล้อม

ท้ังหมดและพ้ืนฐานจิตใจมากกว่า ด้วยค�าสอนและการเลี้ยงดูอย่างเข้าใจ

ของท่าน ลตางค์จึงเป็นลตางค์อย่างทุกวันนี้

เรียนรู้ท่ีจะเข้าใจคนอ่ืนอย่างท่ีเขาเป็น และไม่ตัดสินการกระท�า 

ของใคร

แต่ถงึอย่างนัน้เม่ือยายจากเธอไปอย่างไม่มีวนักลบั และพ่อกแ็สดงชัด 

ว่าต้องการดูแลเธอต่อจากยาย ลตางค์กลับเลือกที่จะปฏิเสธ

เธอรักและเข้าใจพ่อ…แต่ไม่ผูกพันมากพอท่ีจะพาตัวเองก้าวเข้าไป 

มีชีวิตใกล้ชิดกับพ่อแบบนั้น

หลงัข้อความของพ่อแล้ว เครือ่งบันทึกเทปยังบอกว่ามีอีกสองข้อความ 

ค้างอยู่ แต่พอเปิดฟังก็ไม่มีเสียงอะไรนอกจากคนโทรเข้ามาตัดใจวางสาย

ไปเพียงเท่านั้น ลตางค์จึงคิดว่าคงไม่มีเรื่องอะไรส�าคัญ ดีไม่ดีอาจจะเป็น 

การโทรผิดก็ได้

ลตางค์เงยหน้ามองเข็มนาฬิกาท่ีอยู่ข้างฝา แม้จะยังไม่ผ่านเส้นแบ่งวนั  

และรู้ดีว่าถ้ากดโทรศัพท์กลับไปหาพ่อ ท่านต้องยินดีมากกว่าร�าคาญใจท่ี

ต้องลุกข้ึนมารับสายกลางค�่ากลางคืนแบบนี้ แต่ลตางค์ก็ยังช่ังใจไม่ตกว่า

ควรจะโทรไปหาดีหรือเปล่า

ยังไม่ทันท่ีลตางค์จะตัดสินใจได้ว่าควรท�าอย่างไร เสียงโทรศัพท ์

ก็ดังข้ึนมาท่ามกลางความเงียบจนเธอเกือบสะดุ้งเพราะตกใจ ลมหายใจ 

ถูกผ่อนออกมาเบาๆ ก่อนที่เธอจะยกหูโทรศัพท์มารับสาย

"ลตางค์ค่ะ"
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"แม่นะตางค์…นอนหรือยังลูก เอ่อ…แม่โทรมากวนหรือเปล่า"  

กระแสเสียงห่วงใยปนเกรงใจท่ีได้ยินท�าให้ลตางค์ทอดน�้าเสียงอ่อนโยน 

ตอบกลับไป

"ยังค่ะ แม่โทรหาตางค์…มีอะไรหรือเปล่าคะ"

"แม่คิดถงึ อาทิตย์นีต้างค์หายไป…ไม่โทรหาแม่เลย เป็นยงัไงบ้างลกู 

นี่แม่โทรเข้ามาสองทีแล้ว แต่ติดเครื่องตอบรับ ตางค์ท�าอะไร…ยุ่งอยู ่

หรือเปล่า" ค�าถามไม่เต็มเสียงที่ได้ยินท�าให้ลตางค์ได้ค�าตอบว่าสองสายที่

ไม่ได้ฝากข้อความไว้เป็นของแม่นี่เอง พร้อมๆ กับท่ีนึกขึ้นได้ว่าหมู่นี ้

เธอแทบไม่ได้ติดต่อบุพการีไม่ว่าจะเป็นแม่หรือพ่อ ท้ังท่ีท่านท้ังสองยัง 

มีชีวิตอยู่ทั้งคู่

"งานยุ่งนิดหน่อยน่ะค่ะ ขอโทษนะคะท่ีท�าให้แม่เป็นห่วง" ลตางค์

พยายามท�าเสียงให้ร่าเริงตอบกลับไป ก่อนจะถามท่านอย่างเป็นห่วง  

"แม่เป็นยังไงบ้างคะ"

"แม่ไม่ค่อยสบายใจ ไม่รู้จะปรึกษาใครดี อยากคุยกับตางค์ ตางค์ 

คุยกับแม่ได้ใช่ไหมตอนนี้…แม่กวนเวลาพักผ่อนหรือเปล่าลูก" น�้าเสียง 

อ่อนระโหยท่ีได้ยินท�าให้ลตางค์ปฏิเสธไม่ลงพอๆ กับท่ีเริ่มนึกรู้ทันทีว่า

ปัญหาของแม่ในตอนนี้คือเรื่องอะไร

"คยุได้ค่ะ อุ๋ย…น้องมีปัญหาเหรอคะ" ถามจบลตางค์ก็ได้ยินเสยีงเครอื

เหมือนแม่ร้องไห้ตอบกลับมา เท่ากับเป็นการยืนยันว่าเธอเดาถูก

"แม่ไม่รู ้จะท�ายังไงจริงๆ นะตางค์ ไม่เข้าใจความคิดหรือปัญหา 

ของน้องเลยสักนิด พ่อเค้าก็ไม่เอาธุระอะไร โทษแต่ว่าเป็นความผิดแม่  

แม่ไม่รู้จะหันไปหาใครแล้วลูก นี่ถ้าคุณยายของหนูยังอยู่ก็คงจะดีกว่านี้" 

ปัญหาของมารดาท่ีระบายออกมาท�าให้ลตางค์นิ่งไปครู่หนึ่ง อดไม่ได้ท่ีจะ

นึกเห็นใจไปพร้อมๆ กับอ่อนใจ

ใครบางคนอาจคดิว่าการเป็นเดก็บ้านแตกคอืความโชคร้าย แต่ลตางค์ 
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กลับคิดว่าตัวเองโชคดีท่ีมียาย ได้เติบโตมาจากการหล่อหลอมของท่าน 

ความรักความเข้าใจที่ยายใช้หล่อเลี้ยงเธอพร้อมสองมือทีแ่ม้จะเหี่ยวย่นไป

ตามกาลเวลา แต่ก็อ่อนโยนนุ่มนวลและให้ความอบอุ่นกับเธออย่างที่สุด

ตรงข้ามกบัครอบครวัใหม่ของแม่ท่ีสมบูรณ์พร้อมหน้า พ่อ…แม่…ลกู  

แต่ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกลับไม่ค่อยราบรื่นนัก อุ๋ยซ่ึงเป็น 

น้องต่างบิดาท่ีอยู่ในวยัหัวเลีย้วหัวต่อพร้อมจะออกฤทธิเ์รยีกร้องความสนใจ

ทุกวิธีจากคนรอบข้าง และดูเหมือนว่าจะตึงมือแม่ของเธอมากขึ้นทุกที

"เกดิอะไรขึน้เหรอคะ" ลตางค์ถาม มือหนึง่ย่ืนไปหยิบหมอนอิงมากอด  

ในขณะที่หูยังคงฟังเสียงปรับทุกข์ของแม่อย่างตั้งใจ

เอกสารกองใหญ่ที่วางคอยอยู่เตือนให้รู้ว่าเธอยังมีงานต้องท�า แต่จะ

ให้ปฏิเสธแม่ ลตางค์ก็ท�าไม่ลง จึงตัดสินใจมองเมินมันเสีย

ปัญหาของแม่…ครอบครัวของแม่ เธอคงไม่อาจเข้าไปก้าวก่าย  

แต่ก็ยังสามารถเป็นผู้ฟังที่ดี…ให้โอกาสแม่ระบายความทุกข์ได้

ลตางค์รับฟังและพูดให้ก�าลังใจแม่เป็นครั้งคราว สายตาทอดมอง 

เรื่อยเปื่อยไปนอกระเบียงที่ในเวลานี้มีสายฝนพร�าลงมาทั่วฟ้า

หัวใจแม่ของเธอก็คงไม่ต่างกับท้องฟ้าเวลานี้ อัดอ้ันตันใจและ 

ก�าลังร�่าไห้ ซ่ึงนอกจากรับฟังแล้ว เธอก็ช่วยอะไรท่านมากไปกว่านี้ไม่ได้ 

แม้จะเห็นใจอย่างเหลือเกินก็ตาม

สายฝนตกปรอยลงมาท�าให้ตาณขยับมอืไปเลือ่นคนัโยกข้างพวงมาลยั

รถให้ท่ีปัดน�้าฝนท�างาน นึกสบายใจท่ีระยะทางถึงบ้านอยู่อีกไม่ไกลนัก  

วันนี้เขาตั้งใจเข้าออฟฟิศแค่ไปเช็กโน้ตและเคลียร์เอกสารบางอย่างกับ 

ฝ่ายการเงิน แต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ถึงค�่าเข้าจนได้

พอคดิถงึท่ีท�างาน ตาณกอ็ดคดิถงึลตางค์ข้ึนมาไม่ได้ อาการทะนถุนอม 

ที่เธอมีต่อหนังสือของแม่ยังติดตา เขายังไม่ได้ลองถามใครเลยว่ารู้ไหมว่า



ฌามิวอาห์47

แม่พนักงานตัวเล็กยังไม่ผ่านการทดลองงานคนนี้แอบเป็นนักเขียนไป 

พร้อมกันด้วย

ไม่รู้เอาเวลาที่ไหนมาเขยีน ลองท�างานกับปานทพิย์ล่ะก็ เวลาหายใจ

จะมีไหมเขายังไม่แน่ใจเลย

ตาณชะลอความเร็วรถเม่ือใกล้ถึงประตูบ้าน รถคันหนึ่งท่ีจอดอยู ่

หน้ารั้วท�าให้หน้าของเขาเปลี่ยนสี อารมณ์ท่ีก�าลังดีๆ กลายเป็นว่างเปล่า

เสียอย่างนั้นเมื่อจ�าได้ว่าเป็นรถของใคร ย่ิงในยามท่ีเห็นโครงร่างคุ้นตา 

ก้าวผ่านประตูด้านท่ีนัง่ข้างคนขับลงมา แล้วเดนิไปเปิดประตเูลก็รมิรัว้บ้าน

ผ่านเข้าไป สีหน้าราบเรียบก็กลายเป็นขรึม

…แม่…ต่อให้มีร่มกางกันฝนพรางร่างอยู่เขาก็ยังจ�าได้

ตาณไม่สนใจรถคันนั้นท่ีแล่นสวนจากไปอีกเลย ไม่แม้แต่จะช�าเลือง

ตามอง เขาหยิบรีโมตเปิดประตูบ้านมากดจากในรถอย่างใจเย็น รอกระทั่ง

ประตูเปิดกว้างพอ จึงเลื่อนรถเข้าไปจอดในโรงรถ

"ตาณ เอ่อ…เพิ่งกลับเหรอลูก"

คณุบุหลนัท่ีเห็นรถลกูชายแล่นเข้าประตบู้านมาเปลีย่นใจไม่ข้ึนบ้านก่อน  

แต่ยืนกางร่มคอย ระยะจากโรงจอดรถถงึตัวบ้านอาจไม่ไกล แต่กเ็ป็นห่วงว่า 

เขาจะเปียกฝน พร้อมกบันกึสงัหรณ์ใจว่าลกูชายน่าจะเห็นรถท่ีมาส่งตวัเอง

ชายหนุ่มย่ืนมือไปขอรับร่มจากมารดามาถือให้ก่อนก้มหน้าลงไป 

หอมแก้มท่าน

"ครับ แล้ว…นังอุ่นล่ะแม่ ไปไหน ท�าไมโรงรถว่าง"

ตาณท�าเป็นปรายสายตาไปยังช่องว่างที่ 'นังอุ่น' รถคันโปรดของแม่

ที่เขาให้ชื่อตามอุณหภูมิภายในรถที่มักไม่ค่อยจะเย็นได้อย่างใจนัก

"อ๋อ…มันเกเรน่ะลูก แม่เลยต้องให้ท่ีอู ่เอาไปดูหน่อย วันนี้ตาณ 

กลับมืดเลย งานยุ่งเหรอลูก กินข้าวมาหรือยัง"

คุณบุหลันเอาน�้าเย็นเข้าลูบลูกชายท่ีแม้ว่าสีหน้าจะดูเป็นปกติ แต ่
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คนเป็นแม่มีหรือจะไม่รู้จักลูกชายตัวเอง

"ยังไม่ได้กินอะไรเลยแม่ นานๆ เข้าออฟฟิศที พ่ีเป้เลยได้โอกาส 

ถล่มใช้งานตาณท้ังวัน แม่กินข้าวมาหรือยัง กินเป็นเพื่อนตาณหน่อยสิ  

ท่ีบ้านมีอะไรหรือเปล่าน้า" แววตาของแม่ท�าให้ตาณตัดใจ ไม่พูดถึงสิ่งท่ี 

ท�าให้อารมณ์ขุ่นมัว ท�าเหมือนไม่รู้ไม่เห็นอะไร

"ข้าวเหนยีวมะม่วงไหม เม่ือเช้าก่อนออกจากบ้านแม่มูนข้าวเหนยีวไว้  

จะให้ตาณเอาไปกินที่ออฟฟิศด้วยก็ไม่ทัน" พอได้ยินว่าลูกหิว คุณบุหลันก็

กุลีกุจอทันที

คนเป็นแม่…ไม่มีอะไรให้ห่วงย่ิงไปกว่าลูกอีกแล้ว แม้แต่ความสุข 

ของตัวเองก็เหมือนกัน ทกุอย่างรอทหีลังได้ ขอแค่ให้ลูกได้มีความสุขก่อน

ก็พอ

"โห น�้าลายสอเลยแม่ งั้นเดี๋ยวตาณปอกมะม่วงเองแล้วกันนะ"

ตาณย้ิมพลางสาวเท้าเข้าไปใกล้มารดา ประคองท่านให้ก้าวข้ึนบ้าน 

พร้อมที่จะทิ้งเรื่องขุ่นใจไว้ข้างนอกแต่โดยดี

"วันนีต้าณเข้าออฟฟิศท้ังวนั เหนือ่ยไหมลกู" ท้ังท่ีตวัเองกต้็องออกไป 

ถ่ายละครทั้งวัน แต่คุณบุหลันก็ยังห่วงว่าลูกชายจะเหนื่อยมากกว่าตัวเอง

"เหนื่อยสิแม่ แต่เดี๋ยวเถอะ ปลายปีตาณจะโขกโบนัสพ่ีเป้ให้เข็ด  

ใช้ตาณดีนัก" ตาณบอก

เสียงแม่ลูกคุยกันกะหนุงกะหนิงเหมือนไม่มีเรื่องขุ่นข้องในใจแว่ว 

หายไปในบ้านพร้อมกับร่างของทั้งคู่ในที่สุด

ปลายนิ้วท่ีก�าลังตวัดปากกาเขียนตัวหนังสือของคุณบุหลันหยุด

เคลื่อนไหวเม่ือได้ยินเสียงเคาะประตูห้องท�างานเบาๆ ดึกป่านนี้ ซ่ึง 

เด็กในบ้านน่าจะเข้านอนหมดแล้วท�าให้พอเดาออกว่าคนท่ีก�าลังจะก้าว 

เข้ามาเป็นใคร จึงไม่เอ่ยปากอนุญาต มือเลื่อนไปถอดแว่นตาวางบนโต๊ะ
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พลางหันไปคอย

ร่างสูงของลูกชายท่ีก้าวเข้ามาเรียกรอยยิ้มน้อยๆ ท่ีมุมปาก ไม่ว่า 

จะยุ ่งแค่ไหนหรือท�าอะไรติดพันก็ตาม ถ้าลูกชายอยากอยู ่ ใกล้ท่าน  

คุณบุหลันก็พร้อมจะวางมือจากทุกอย่าง

หน้าท่ีอื่นพักได้…แต่หน้าท่ีของแม่ไม่มีวันหยุด และคุณบุหลัน 

จะไม่ยอมหยุดเช่นกัน

"ดึกแล้ว ยังไม่นอนเหรอตาณ" คุณบุหลันถามลูกชายท่ีเลื่อนเก้าอี ้

มานั่งใกล้ ในมือของเขามีแจกันใสขนาดเล็ก สูง รูปทรงปากแคบคล้าย 

แก้วทดลองทางวิทยาศาสตร์ ปักกุหลาบสีขาวก้านตรงท่ีคุณบุหลันรู้ว่า

ลูกชายน่าจะตัดมาจากกอหน้าระเบียงบ้าน

"ตาณแวะมาถามแม่ก่อน พรุ่งนี้มีถ่ายละครหรือเปล่า กี่โมง…"

"พรุ่งนี้เหรอ เช้าหน่อย อาจจะต้องออกจากบ้านก่อนเจ็ดโมง ท�าไม

เหรอลูก"

"เลิกดึกไหมแม่"

"ยังไม่แน่เลย ใกล้ปิดกล้องแล้วน่ะ ตาณจะไปรับไปส่งแม่หรือไง"  

คุณบุหลันหัวเราะเบาๆ

"เอารถตาณไปนะแม่ จะไปเช้ากลับดึกยังไงก็ได้ แล้วนังอุ่นของ 

แม่น่ะ เดี๋ยวตาณแวะไปคุยกับช่างเอง ถ้ามันเกหนักๆ เราก็ปลดระวาง 

ให้มันได้พักเถอะ ตาณจะซื้อคันใหม่ให้"

"แล้วตาณจะใช้อะไร พรุ่งนี้จะเข้าออฟฟิศอีกไม่ใช่เหรอ" คุณบุหลัน

เลิกคิ้วมองลูกชายท่ีเมื่อหัวค�่าบอกท่านอยู่แจ้วๆ ว่าหมู่นี้อาจจะต้อง 

เข้าออฟฟิศทุกวัน

"รถไฟฟ้าไงแม่ เป็นคนกรุงเทพฯ ก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าสิ" ตาณบอก 

เสียงเหมือนเป็นเรื่องสนุก

"อย่าเลย ถ้าตาณห่วง…ไปรับไปส่งแม่ก็ได้ เอาไหม" คุณบุหลัน 
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มองเข้าไปในแววตาของลูกชาย รู้ว่า 'ห่วง' ของเขาคืออะไร

"แม่เอารถตาณไปน่ะดีแล้ว ถ่ายละครเสร็จเมื่อไรก็กลับบ้านได้เลย  

ไม่ต้องคอยตาณ อีกอย่าง ตาณได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้เด็กมหา'ลัยเขาอาศัย

รถไฟฟ้ากันเยอะ ตาณว่า…จะขอลองใช้ชีวิตแบบเด็กๆ มั่ง" แม้น�้าเสียง 

จะฟังสนุก และแววตายังเป็นประกายวิบวับ แต่คนเป็นแม่มีหรือจะอ่านลูก

ไม่ออก

ดื้อตาใส

"ตามใจ แต่แม่ได้ยนิว่าสาววยัท�างานเดีย๋วนีก้ข็ึน้รถไฟฟ้าเหมอืนกนันะ  

จะใช้ชีวิตแบบเด็กๆ ก็ได้ แต่ทิวทัศน์ท่ีมอง…ท่ีชอบใจขอขยับเลื่อนอายุ 

ขึ้นมาให้พ้นผู้เยาว์หน่อยก็ดีนะลูก" คุณบุหลันแกล้งเออออไปกับลูกชาย

"มองเฉยๆ แต่ยังไม่ชอบใจก็ได้แม่ ตาณว่าจะอยู่กบัแม่สองคนแบบนี ้

ไปอีกนานๆ"

ตาณหัวเราะเสียงใส ก่อนจะขยับตัว ชะโงกหน้าเข้ามาฝากรอยจูบ 

บนแก้มมารดาอย่างอ่อนโยน

"วนันีก้หุลาบบ้านเราได้ฝนบานสวย ตาณเลยเอามาฝากแม่แทนพ่อ…

ราตรีสวัสดิ์ครับ"

แจกนักหุลาบสขีาวถกูวางลงบนโต๊ะใกล้มือคณุบุหลนัท่ีเรยีกช่ือลกูชาย

เสียงเบา

"ตาณ…"

แววตาจริงจังของตาณมองนิ่ง และคราวนี้ไม่มีแววข้ีเล่นให้เห็น  

แม้มุมปากจะยกย้ิมนิดๆ ก็ตาม คุณบุหลันท่ีรู ้ว่าลูกชายก�าลังคิดอะไร 

หาค�าพูดใดๆ ไม่เจอ ได้แต่มองร่างสูงของเขาหยัดตัวลุกจากเก้าอ้ีแล้ว 

ก้าวออกไปจากห้องท�างานของท่าน และปิดประตูให้เบามือ

กุหลาบสีขาวถูกจ้องมองด้วยสายตาอ่อนโยนแกมหนักใจนิ่งนาน  

ก่อนที่คุณบุหลันจะเงยหน้าไปมองกรอบรูปที่แขวนอยู่บนฝาผนัง
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ภาพครอบครัวเล็กๆ ที่สมบูรณ์ที่สุดในความรู้สึก

ผู้หญิงในภาพคือคุณบุหลันเองในอดีตนั่งอยู่บนเก้าอ้ีเดี่ยว ในมือท่ี 

วางบนตักถือดอกกุหลาบสีขาวก้านยาว ข้างกายมีเด็กชายอายุราวสิบขวบ

ท่ีแม้ใบหน้าจะอ่อนเยาว์แต่มีเค้าคมเข้ม ด้านหลังของท้ังคู่คือชายรูปร่าง 

สูงสง่าในเครื่องแบบทหาร มือหนึ่งของเขาโอบแตะหัวไหล่ข้างหนึ่งของ 

คณุบุหลนั ส่วนอกีมือวางอยู่บนบ่าของเด็กชาย ดวงตาของฝ่ายชายท้ังสอง

แม้จะต่างวัยแต่ละม้ายกันไม่ผิดเพี้ยน ทั้งรูปทรงและประกายตา

แววตาที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยของคนมองอ่อนแสง

ครอบครัวของท่าน…วันเวลาท่ีเคยได้อยู ่พร้อมหน้าซ่ึงไม่อาจ 

หวนกลับมาได้อีก ครอบครัวท่ีท่านรู้ว่าตาณหวงแหนย่ิงกว่าสิ่งใด และ 

หวังจะให้คงไว้เช่นนี้ชั่วกาล

ตาณ...แม่จะพยายามเพื่อลูก
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ทั้งที่เมื่อคืนฝนตกปรอยจนเกือบรุ่งสาง แต่อากาศเช้านี้ก็ยังร้อนอ้าว 

ถึงอย่างนั้นก็ไม่ท�าให้ชายหนุ่มท่ีวันนี้หันมาอาศัยขนส่งมวลชนไปท�างาน

แทนรถยนต์ส่วนตัวเดือดร้อน เขาก้าวลงจากรถไฟฟ้าเมื่อถึงสถานท่ี 

ใกล้ออฟฟิศ กระแสผู้คนเร่งรีบท�าให้หลายครั้งตาณตัดสินใจเป็นฝ่าย 

เลี่ยงหลีกทาง เพราะไม่คิดว่าตัวเองจะจ�าเป็นต้องเร่งฝีเท้าไปไหน

ตาณก้าวไปเรือ่ยๆ ตามทางเดินใต้สถานีรถไฟฟ้าท่ีสามารถเดนิต่อไป

จนถงึทางเชือ่มเข้าอาคารส�านกังานของตวัเอง มือล้วงกระเป๋า ทอดสายตา

มองทิวทัศน์รอบตัวท่ีไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นเพราะน้อยครั้งเหลือเกินท่ีเขา

จะสัญจรด้วยวิธีนี้

ก�าแพงรั้ววัดซ่ึงจัดเป็นอารามหลวงท่ีอยู่ไม่ไกลนักท�าให้แววตา 

ของเขาอ่อนแสง อาจจะไม่ถึงกับยกมือไหว้ แต่หัวใจของเขาก็อ่อนน้อม 

ต่อพระศาสนาเสมอ

จังหวะเดินช้าเอ่ือยของตาณสะดุดเมื่อร่างของนักศึกษากลุ่มหนึ่งท่ีดู

เร่งรีบพลาดมาชน เสียงขอโทษท่ีได้ยินท�าให้เขาพยักหน้ารับไม่คิดถือสา 

ยังนึกเอาใจช่วยด้วยซ�้าว่าขออย่าให้เข้าเรียนสาย

บทที่

5
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ท่วงท�านองชีวิตของคนทุกคนไม่เท่ากัน ของตาณอาจจะเคลื่อนท่ี 

ช้ากว่านักศึกษาเหล่านั้น แต่นั่นก็เป็นเพราะเขาเลือก…ก�าหนดให้มันเป็น

มากกว่า

แล้วสายตาท่ีตาณก�าหนดให้หันกลับไปทอดมองทิวทัศน์เมืองหลวง 

กส็ะดดุเข้ากบัภาพหญิงสาวคนหนึง่ท่ีใกล้รัว้วัด อาการย่อตวัส่งอะไรสกัอย่าง

ไปให้สุนัขแม่ลูกอ่อนท่ีมีเจ้าตัวเล็กสองสามตัวพันแข้งพันขาท�าให้สองเท้า

ของเขาหยุดไปด้วย

ลตางค์อีกแล้ว...

ตาณอมย้ิม มองหญิงสาวท่ีก�าลังป้อนหมูปิ ้งซ่ึงคงจะซ้ือมาจาก 

แม่ค้าข้างทางท่ีอยู่ไม่ไกลนักให้ไอ้ตัวเล็กสี่ขาท่ีพยายามตะกุยตะกายขอ 

ก่อนจะหลดุหัวเราะออกมาเม่ือได้เห็นไอ้ตวัเลก็ใจร้อนตวัหนึง่กระโดดพรวด

เข้าแย่งเนื้อหมูจากมือของเธอเต็มแรง ท�าเอาคนตัวเล็กใจดีล้มก้นจ�้าเบ้า

เข้าให้

อาการหยดัตวัทุลกัทุเล แต่ไม่มีทีท่าจะโกรธเจ้าหมาน้อยท่ีแย่งหมูป้ิง

วิ่งลิ่ว น�าพี่น้องตัวอื่นๆ ของมันจากไป ท�าให้เขานึกเอ็นดูคนใจดีที่เจ็บตัว

อยู่ข้างล่างนั่นไม่น้อยเลย

ดูเหมือนจะคิดถูก…ที่เลือกมารถไฟฟ้าวันนี้

"เป็นอะไรน่ะตางค์" หญิงสาวตัวเล็กปัดกระโปรงอยู่ท่ีโต๊ะท�างาน 

ท�าให้สินีที่เพิ่งจะมาถึงออฟฟิศอดถามไม่ได้

"พี่นี สวัสดีค่ะ"

ลตางค์รามือจากกระโปรงยกมือไหว้เพื่อนรุ่นพ่ี พลางส่งย้ิมไปให้

พนักงานอีกสองสามคนที่เพิ่งจะมาถึงเหมือนสินี

"กระโปรงเปื้อนน่ะค่ะ ตางค์ล้มนิดหน่อยก่อนเข้าออฟฟิศ"

"ซุ่มซ่ามอีกแล้วนะเรา ชุดสีอ่อนเสียด้วย เปื้อนมากไหมนั่น บ่ายนี้ 
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จะต้องตามคุณปานไปเชิญสื่อฯ ไม่ใช่เหรอ" สินีถามด้วยความเป็นห่วง 

เพราะรู้ว่าหัวหน้างานของตัวเองนั้น ถ้าต้องพบสื่อมวลชน จะไม่มีวัน 

ยอมให้ความไม่เรียบร้อยหลุดรอดออกไปเข้าตาใครได้แม้แต่นิดเดียวแน่

"เด๋ียวตางค์ลองพยายามใช้ผ้าชุบน�้าเช็ดดู…คงจะพอไหว" ลตางค์

เสียงอ่อย ไม่ค่อยมั่นใจนัก แต่ก็ไม่นึกโทษใครมากไปกว่าตัวเองที่ไม่ระวัง

กระทั่งเปื้อนมอมแบบนี้

สินีมองขอบตาโรยๆ ของลตางค์แล้วอดไม่ได้ที่จะถามต่อมา

"เมื่อคืนนอนกี่ทุ่มน่ะตางค์"

"ไม่รู้เหมือนกันค่ะ ไม่ทันได้มองนาฬิกา" ลตางค์ตอบพร้อมรอยยิ้ม

บางๆ บนใบหน้า

เมือ่คืนกว่าเธอจะได้วางสายจากแม่กป็าเข้าไปค่อนคนื แม้จะรบีอาบน�า้ 

เร็วที่สุดแต่ก็ได้นอนเกือบฟ้าสางเพราะมัวเร่งท�างานที่ปานทิพย์สั่ง

เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นดังแว่วมาแต่ไกล ท�าให้ลตางค์เงยหน้า

ไปมอง พอเห็นว่าเป็นใครก็รีบวางมือจากกระโปรงตัวเอง ในขณะท่ี 

สินีออกปากทักทายคนที่เพิ่งมาถึง

"วันนี้คุณปานสวยจังค่ะ"

ปานทิพย์ย้ิมนิดๆ ท่ีมุมปาก ไม่เชิงรับค�าชม แต่เป็นรอยยิ้มท่ีจะ 

บอกว่า 'ใช่สิ ฉันสวย' มากกว่า

"ตางค์ ฉันนัดนักข่าวแล้วนะ เท่ียงนี้ งานเสร็จแล้วใช่ไหม" เสียง 

แหลมสูงท่ีได้ยินท�าให้ลตางค์รีบพลิกแฟ้มดึงงานท่ีตัวเองอดตาหลับขับตา

นอนท�ามาทั้งคืนส่งให้

ปานทิพย์รับไปกวาดตามอง ก่อนจะหันมาส่งต่อ "ยังต้องปรับ 

อีกหน่อย อีเมลไฟล์ให้ด้วยแล้วกัน เดี๋ยวจะจัดการเอง"

"ค่ะ"

หัวหน้าฝ่ายประชาสมัพนัธ์คนสวยพยักหน้าพอใจ ขยับตวัจะเดนิต่อไป 
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ยังโต๊ะท�างานของตวัเองท่ีแม้ว่าจะไม่มผีนงักัน้เป็นห้องแต่กมี็ฉากล้อมกรอบ

เป็นสัดเป็นส่วน ทว่ายังไม่ทันก้าวไปไหนปานทิพย์ก็หมุนตัวกลับมาหา 

ลตางค์เสียก่อน

"อ้อ กาแฟวันนี้งดนะ ขอเป็นชาสมุนไพรแล้วกัน แล้วนั่นอะไรน่ะ…

ท�าไมกระโปรงเลอะแบบนั้น"

คิว้ท่ีเขียนเข้ารปูสวยของปานทิพย์ขมวดมุน่เข้าหากนั ตาท่ีกรดีขอบ

ด้วยอายไลเนอร์จกิมองรอยเป้ือนบนกระโปรงของลตางค์อย่างไม่ชอบใจนกั

"คือ…ตางค์ หกล้ม…น่ะค่ะ" ลตางค์ตอบไม่เต็มเสียงนัก

"อายเุท่าไรแล้ว ท�าไมไม่รูจ้กัระวงั ก็ย�า้แลว้เมือ่วานนี้ว่าให้แตง่ตัวดีๆ  

จะไปหานักข่าว มอมอย่างนี้เคยคิดถึงภาพลักษณ์ของบริษัทกับสินค้า 

บ้างไหมว่าใครจะมองยงัไง" เสยีงท่ีแหลมสงูอยู่แล้วของปานทิพย์สงูข้ึนอกี

เมื่อได้อารมณ์ขุ่นมาเป็นตัวเร่ง

พนักงานคนอ่ืนๆ ท่ีนั่งร่วมห้องแม้ต่างฝ่ายเหลือบตามามองลตางค์

ท่ีตอนนีห้น้าจ๋อยอย่างนกึสงสาร แต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไร มเีพียงสนิเีท่านัน้

ที่กล้าพอ

"เช็ดเดี๋ยวก็หายหรอกค่ะ ไปตางค์ ไปจัดการเสีย"

"ก่อนไปกส่็งอเีมลเสยีก่อนด้วย ฉันยังต้องแก้งานของเราอีกเยอะเลย

รู้ไหม จริงๆ เลย เรียนจบคะแนนดีมาได้ยังไงนะลตางค์ ระบบการศึกษา

สมัยนี้มันมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ย ท�าไมต้องให้ย�้าให้สอนกันบ่อยๆ ฉันล่ะ

เหนื่อยจริงๆ กับพวกเด็กใหม่เน่ีย" ปานทิพย์สะบัดหน้าเดินจากไปอย่าง 

หัวเสีย

ลตางค์หน้าหมอง หันไปขอบคุณสินีเสียงเบาก่อนจะรีบอีเมลส่งงาน

ตามค�าสั่ง แล้วลุกไปจัดการตัวเองในที่สุด

"คณุปานโมโหน้องตางค์อีกแล้วเหรอสนิ"ี ณวฒัน์ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลท่ี 
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เดนิผ่านมาทักสนิท่ีีมองตามร่างของลตางค์ เสยีงแหลมสงูของปานทิพย์นัน้

ต่อให้เขาปิดประตูห้องท�างานก็ยังได้ยินลอดช่องว่างระหว่างกรอบประตู

เข้าไปได้อยู่ดี

"ค่ะ จะรอดทดลองงานหรือเปล่าก็ไม่รู ้ ไอ้เราก็หวังอยู่ทุกวันว่า 

จะมีคนมาช่วยเป็นเรื่องเป็นราวเสียที ท่าทางจะยาก" สินีบ่น สายตาท่ี 

มองเห็นแฟ้มในมือของณวัฒน์ท�าให้นึกสงสัยบ้าง "นั่นแฟ้มอะไรคะ  

อย่าบอกนะคะว่าคุณปานเตรียมให้หาคนมาแทนน้องตางค์แล้ว"

"ไม่ใช่หรอก ของข้างบนน่ะ แต่พูดขึ้นมาก็ดีเหมือนกันนะ ผมจะได้

เตรียมรับคนไว้ให้เลย ได้ยินว่าโดนดุทุกวันไม่ใช่เหรอ"

ณวัฒน์ขยับแฟ้มใบสมัครงานต�าแหน่งเลขาฯ ของตาณในมือไปมา 

ตั้งใจจะเอาข้ึนไปให้คุณเพียงขวัญดูเพิ่มจากท่ีลงมาเลือกไปพร้อมกับ 

เจ้านายหนุ่มเมื่อวานนี้

"เตรียมไว้เผื่อหลายๆ คนหน่อยก็ดีนะคะ ขนาดน้องตางค์ท่ีว่า 

น่าจะพอไหว ท�างานดี…ยังไม่รอด นีมองไม่เห็นอนาคตแล้วนะคะว่า 

แผนกนี้จะได้พนักงานประจ�าเป็นเรื่องเป็นราวเพิ่มกับเขาเมื่อไรกัน"

ณวัฒน์ส่ายหน้าน้อยๆ พลางนึกอ่อนใจ คนแถวนี้ไม่รู้ไปติดไวรัส 

ช่างเลือกมาจากไหน ปานทิพย์จอมเรื่องมากยังพอจะรู้ แต่นี่คุณตาณท่ี 

คิดว่าเป็นคนง่ายๆ ก็เริ่มจะเป็นไปกับเขาด้วย เม่ือวานท่ีอุตส่าห์ลงมาดู 

ใบสมคัรงานเองถงึห้องท�างานของเขา ณวฒัน์ยงัแอบดีใจว่าน่าจะหมดภาระ

หาเลขาฯ ให้คุณตาณเสียที แต่จนป่านนี้ก็ยังไม่เห็นจะสั่งให้ตามใครเข้ามา

สัมภาษณ์

ไอ้คุณสมบัติกว้างๆ แต่จ�ากัดอยู่แค่ค�าว่า 'เหมือนคุณขวัญ' จะไปหา

ที่ไหนมาให้ ณวัฒน์เริ่มท้อใจจริงๆ

แม้อากาศยามเที่ยงจะร้อนเอาการอยู่สักหน่อย แต่ลตางค์ยังเลือกที่
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จะก้าวออกมานอกอาคารส�านักงานท่ีเย็นฉ�่าด้วยระบบปรับอากาศไปยัง

บริเวณสวนหย่อม สีหน้าเศร้าน้อยๆ ในยามที่สาวเท้าเดินเอื่อยๆ ตรงไปยัง

มุมโปรดที่มีเงาตึกทาบลงมาช่วยบังแสงอาทิตย์

ร่างเล็กบางทรุดตัวลงนั่งบนม้านั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ วางกล่องเมลามีน 

สีอ่อนท่ีฝาด้านบนใสจนมองเห็นเสี้ยวผลสาลี่ปอกเปลือกน่ากินวางเรียง 

อยู่ข้างใน แล้วทอดสายตามองพื้นที่อยู่ตรงหน้า

สุดท้ายวันนี้ปานทิพย์ก็ให้สินีไปพบนักข่าวเป็นเพื่อนแทนเธอ และ

ป่านนีน่้าจะก�าลงัพากนัไปรบัประทานอาหารเท่ียงในร้านหรดู้วยแน่ๆ แม้จะ

เหนื่อยแสนเหนื่อยกับงานท่ีตั้งอกตั้งใจท�ามาท้ังคืนโดยท่ีไม่ได้รับค�าชม 

เลยสักนิด ซ�้ายังโดนเอ็ดเข้าอีก แต่สิ่งท่ีท�าให้ลตางค์เสียใจและเสียดาย 

ไม่ใช่การท่ีตัวเองต้องพลาดม้ือเท่ียงแพงๆ หากแต่เป็นโอกาสท่ีจะได้เรยีนรู ้

งานจากปานทิพย์มากกว่า

เฮ้อ…ลตางค์ถอนหายใจผ่อนความเสียดายให้หายไปในอากาศแล้ว

แหงนหน้ามองฟ้า นึกให้ก�าลังใจตัวเอง

"ไม่เป็นไรน่าลตางค์ ยิ้มเข้าไว้ ดูฟ้าสิ…เมื่อคืนฝนตก วันนี้ยังสดใส

ได้เลย จะจมอยู่กับความเสียดายท�าไมกัน"

ลตางค์ย้ิมให้ท้องฟ้าอีกครั้ง ผลักความรู้สึกชวนหดหู่ใจออกไปก่อน

จะก้มลงมองหนังสือที่พกมาพร้อมกันด้วย

"ไม่ได้ไปกบัคณุปานแต่กมี็เวลาว่างอ่านนยิายเล่มใหม่ของแววบุหลนั

นี่เนาะ เอาน่า เติมพลังใจเสียลตางค์ จะได้มีแรงกลับไปท�างานบ่ายนี้  

เรว็เลย เด๋ียวหมดเวลาพกัเท่ียงแล้วจะเสยีใจ" ลตางค์ท�าเสยีงปลกุใจตวัเอง 

ตามองหนังสือของนักเขียนคนโปรดเล่มใหม่ล่าสุดท่ีแม้จะอ่านจบตั้งแต ่

คืนแรกท่ีได้มาครอบครอง แต่ยังพกติดตัว และคงอีกนานทีเดียวกว่า 

จะยอมให้ห่างมือ

"คุณแววบุหลัน…เป็นท่ีพักใจให้ตางค์หน่อยนะคะ ส่งพระเอกมา 
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ปลอบใจตางค์หน่อยกด็ค่ีะ" ลตางค์ยกหนงัสอืข้ึนมามองเสมอระดบัสายตา 

พูดเสียงอ่อนราวกับท่ีอยู่ตรงหน้าไม่ใช่หนังสือ แต่เป็นใครสักคนท่ีเธอ 

สนิทสนม แววตาที่มองหนังสืออ้อนเหมือนเด็กเล็กๆ

เสียงหัวเราะหึๆ แว่วติดหูท�าให้ลตางค์ชะงัก ใบหน้าเรียวเล็กเหลียว

ไปมองท่ีมาแล้วก็ได้เห็นชายหนุม่ท่ีก�าลงัพยายามกลัน้หัวเราะอยู่ไม่ห่างนกั

คุณตาณ...

พอได้เห็นว่าเป็นใคร ก�าลังใจที่เรียกให้ตัวเองได้เมื่อครู่ก็ดูเหมือนจะ

อันตรธานหายไปหมด ได้แต่อ้ึงมองชายหนุม่ แต่พอเห็นแววตาพราวระยับ

ของเขาชัดตาก็กลายเป็นประหม่า

มายืนตรงนี้นานแค่ไหน…แล้วได้ยินเธอพูดอะไรบ้าง

ใบหน้าเล็กๆ ร้อนผ่าวเมื่อคิดถึงประโยคสุดท้ายของตัวเอง

'ส่งพระเอกมาปลอบใจตางค์...' ตายแล้ว! ได้ยินแน่ๆ

ลตางค์เริ่มไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้ว เลิกคิดที่จะใช้เวลาพักเที่ยงอ่าน

นิยายเล่มโปรด ขยับตัวตั้งใจจะกลับเข้าออฟฟิศเสียที

"ชอบอ่านนิยาย?" เสียงทุ้มนุ ่มท่ีได้ยินท�าให้ลตางค์ชะลอฝีเท้า  

ตอบเสียงเบา

"ค่ะ"

อาการกระชับหนังสือนิยายแนบตัวอย่างหวงแหนท้ังท่ีก้มหน้างุดๆ 

หลบตาเขาท�าให้แววตาของคนมองอ่อนโยนไม่รู้ตัว แม้ในยามทอดสายตา

มองตามร่างเล็กท่ีก้าวจากไปหลังจากค้อมศีรษะให้น้อยๆ โดยไม่พูดอะไร

อีกเลย

พอได้อยู่ตามล�าพัง ตาณก็เบือนหน้าไปมองม้านั่งท่ีเมื่อสักครู่มี 

ร่างของลตางค์จับจอง กล่องเมลามีนท่ีเจ้าของลืมท้ิงไว้ท�าให้สองขา 

ขยับก้าวเข้าไปใกล้แล้วทรุดตัวนั่ง เอื้อมมือไปหยิบมามองของที่อยู่ข้างใน
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ใต้ฝาใส

เขาเห็นลตางค์ผลักประตูอาคารออกมานอกสวนโดยบังเอิญ ยังคิด

เล่นๆ อยู่ว่าเธออาจจะแอบเลี้ยงอะไรแถวนี้อีกหลังจากเป็นเจ้ามือหมูปิ้งให้

สนุขัจรจดัข้างทาง ไม่คดิว่าจะมานัง่เล่นแถมยังพกสาลีเ่ตม็กล่องมาเสยีด้วย

ตาณจัดการเปิดฝากล่องเมลามีนหยิบสาลี่ท่ีล้างสะอาดแล้วมากิน

เหมือนเป็นของตัวเอง เขาได้ยินมาว่าวันนี้ปานทิพย์เอ็ดพนักงานใหม่ 

อีกแล้วก็นึกรู้ว่าเป็นใคร และคิดว่าไม่น่าจะผิดตัว

ฤทธิ์ของหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไรท�าไมตาณจะไม่รู้  

ถึงแม้จะไม่ค่อยได้เข้าออฟฟิศก็เถอะ ยังคิดว่าหญิงสาวใจดีตัวเล็กจะ 

ทนอยู่ได้สักแค่ไหน แต่แล้วค�าพูดและท่าทางของลตางค์ท่ีเรียกก�าลังใจ 

ให้ตัวเองก็ท�าให้เขารู้สึกผิดคาด กระทั่งเผลอหัวเราะจนเธอรู้สึกตัว

ก็ใครมันจะไปนึกว่าคนเดินเซ่ืองๆ เหมือนหมดแรง จู่ๆ จะเปลี่ยน

สีหน้าท่าทางได้รวดเร็วแบบนั้น แถมยังคุยกับหนังสือเสียงดังคนเดียว

เหมือนเป็นเพือ่นรกัเสยีอีก ค�าพดูแปลกๆ ท่ีเรยีกหาพระเอกในนยิายนัน่ด้วย

แต่ก็นะ เข้มแข็งดี โดนคุณปานแว้ดๆ ทุกวันไม่ยักกะท้อ

ในแววตาใต้กรอบแว่นขณะมองสบสายตาเขานั้น ตาณเห็นแต ่

ความตกใจปนประหม่าของคนท่ีไม่คิดว่าจะมีใครมาพบในเวลาส่วนตัว  

ท่ีตาณจ�าได้ดีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับลตางค์ก็คือ เมื่อไม่มีแว่นตากรอบเข้ม 

ใบหน้าขาวเนียนเหมือนเด็กเล็กๆ ของเธอนั้นน่ามองด้วยดวงตากลมโต 

เป็นประกาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงประกายตารักและหวงแหนในยามท่ีเธอ 

กอดประคองหนังสือของแววบุหลัน

ลตางค์…เป็นครัง้แรกท่ีตาณเริม่รูส้กึว่าการได้มองเห็นหญิงสาวสกัคน

อยู่ในสายตา…สนุกดี

"ไหนบอกว่าหมู่นีง้านยุ่ง ไม่ค่อยมีเวลา ท�าไมไปไหนมาไหนยงัพกนยิาย 
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อีกล่ะเนี่ย จะเอาไว้อ่านตอนไหนเหรอแม่คุณ" ค�าถามจากเพื่อนท่ีย่ืนมือ 

มาดึงหนังสือนิยายไปจากกระเป๋าสะพายของเธอท�าให้ลตางค์รีบวางมือ 

จากเมนูอาหารมาตีเพียะเข้าให้

แม้จะสนิทกันท่ีสุด แต่หมู่นี้ลตางค์แทบจะไม่ค่อยได้พบมีนาเพราะ

งานยุ่งเหลอืใจ แต่กห็วงัไว้ว่าการทุ่มเทท้ังหมดจะท�าให้ผ่านระยะทดลองงาน 

ไปได้ แม้จะเป็นความหวังที่ท�าท่าริบหรี่ลงเรื่อยๆ แล้วก็ตาม

"อย่ายุ่งนะมีน! ปล่อยเลย"

"เรื่องที่ซื้อตอนงานสัปดาห์หนังสือนี่นา ยังอ่านไม่จบอีกเหรอ"

ถึงจะเห็นแค่สันปกแต่มีนาก็จ�าได้ ท่าทางหวงนักหนาของเพื่อน 

ท�าให้นึกสนุกที่จะยื้อแย่งมาดู

"เปิดดีๆ นะ" คนหวงหนังสือก�าชับตามมาเมื่อทานแรงเพื่อนไม่ไหว 

ตามองตามอย่างเป็นห่วง

"เออน่า สั่งอาหารเร็วๆ เลย พนักงานเค้าคอยเห็นไหม"

ลตางค์ค้อนเพือ่นก่อนจะหันไปย้ิมขอโทษพนกังานท่ียนืรอรบัรายการ

อาหาร สายตาใต้แว่นกระจกกวาดมองรายการอาหารครูห่นึง่ก่อนจะตดัสนิใจ 

เลือกสั่งเมนูโปรด

"ย�าวุ้นเส้นทะเลอีกแล้ว นี่แกเคยคิดจะเปลี่ยนอะไรบ้างไหมเนี่ย"

มนีาส่ายหน้าเหมือนระอาความเสมอต้นเสมอปลายจนแทบจะกลายเป็น 

จ�าเจของเพื่อนตัวเล็ก เธอกับลตางค์รู้จักกันมานาน ตั้งแต่เป็นเฟรชช่ี 

รุ่นเดียวกันในมหาวิทยาลัยนั่นล่ะ และตั้งแต่วันแรกท่ีรู้จักจนวันนี้ มีนา 

ยังไม่เคยเห็นเพื่อนเบื่อสารพัดเมนูวุ้นเส้นสักที

"เริ่มจากเปลี่ยนเพื่อนก่อนไหมล่ะ เอาหนังสือคืนมาเลย เดี๋ยวเปื้อน 

วางไปเรือ่ยอีกแล้ว" ลตางค์ย่ืนมือไปหยิบหนงัสอืของตวัเองท่ีเพือ่นเลกิสนใจ  

แล้ววางบนโต๊ะใกล้แก้วน�้าคืนกลับมาอย่างรวดเร็ว

"แหม ไม่มีฉันแล้วแกจะเหงา"
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"ย่ะ แม่เพื่อนแสนรัก" ลตางค์อดไม่ได้ท่ีจะประชด ท่าทางของเธอ

เรียกเสียงหัวเราะได้จากคนฟังก่อนที่มีนาจะชะโงกหน้าเข้ามามองใกล้ๆ

"ถามจริงๆ นะ งานยุ ่งมากเลยเหรอ หรือว่าแกมัวเอาเวลาไป 

เขียนนิยายจนไม่ได้หลับได้นอน หน้าตาแกน่ะหมองลงทุกวันเลยนะตางค์ 

ขอบตาก็คล�้าใกล้จะเป็นหมีแพนด้าอยู่แล้ว"

ลตางค์ขอบคุณพนักงานท่ีน�าของกินเล่นมาวางให้เบาๆ ก่อนจะ 

หันไปตอบเพื่อน

"งานยุ่งน่ะ แล้วก็…หมู่นี้แม่โทรหาเกือบทุกคืนด้วย…"

มือท่ีก�าลงัหยิบส้อมของมีนาวางลงข้างตวัทันทีพลางส่งสายตาเป็นห่วง 

มามองเพื่อน

"เรื่องอุ๋ยล่ะสิ"

"แม่ร้องไห้ด้วยนะมีน ฉันเป็นห่วงแม่จัง…" เพราะที่อยู่ตรงนี้คือมีนา 

ลตางค์จึงกล้าที่จะระบายความในใจ

"ห่วงแล้วแกจะท�าอะไรได้ ย่ิงรายนั้น…เคยนับแกเป็นพ่ีด้วยเหรอ"  

น�้าเสียงมีนามีแววไม่ชอบใจนัก ซึ่งลตางค์พอจะเข้าใจ

มีนาเคยได้พบน้องต่างบิดาของเธอครั้งหนึ่งตอนท่ีอุ๋ยมากรุงเทพฯ 

เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยและแม่ฝากให้เธอดูแลน้อง แต่ดูเหมือนลตางค์ 

จะเข้ากับอุ๋ยไม่ได้สักเท่าไรนัก เธอไม่ได้รังเกียจรังงอนอะไรน้องต่างบิดา 

คนนี้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายท่ีอุ๋ยสอบติดมหาวิทยาลัยใกล้บ้านนั้น 

ท�าให้เธอโล่งใจ

ถ้าอุ๋ยเรียนท่ีกรุงเทพฯ เธอคงต้องล�าบากใจกว่านี้ เพราะคงต้อง 

คอยดูแลเนื่องจากขัดแม่ไม่ได้ แล้วดีไม่ดีอาจจะมีเรื่องกันเข้าสักวัน

"อุ๋ยก�าลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อน่ะมีน ฉันสงสารแม่ ดูท่าทาง 

จะรับมือไม่ไหวขึ้นทุกวัน"

"ตางค์…ฉันรูน้ะว่าแกเป็นห่วงแม่ แต่ปัญหาน่ะมนัไม่ได้เกดิข้ึนท่ีตวัแม่ 
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ของแกนะ มันเกิดข้ึนเพราะครอบครัวของเค้า แล้วแกเองก็ไม่กล้าพอจะ

เข้าไปยุ่ง ดังนั้นรับฟัง…แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเสีย อย่าเก็บมาคิดเลย 

อุ๋ยน่ะนอกจากแม่ของแกแล้วยังมีพ่ออยู่ด้วย พ่อลูกกัน…ยังไงเค้าคง 

ไม่ปล่อยให้อะไรๆ มันเลวร้ายไปหมดหรอก ห่วงตัวเองดีกว่า หน้าตาใกล้

สภาพผีดิบเข้าไปทุกวันแล้ว รู้ตัวบ้างไหมเนี่ย" มีนานิ่วหน้ามองเพื่อนรัก

"ฉันก็อยากจะท�าใจให้ได้อย่างที่แกพูดอ่ะนะ แต่ท�าไม่ได้…" ลตางค์

สารภาพเสียงอ่อย เธอมองเมินความทุกข์ร้อนของแม่ไม่ลงจริงๆ

"เฮ้อ ยังดีนะที่พ่อแกไม่มีปัญหา" มีนาส่ายหน้าให้เพื่อน ไม่รู้จะพูด 

ยังไงอีก รู้นิสัยชอบห่วงคนอื่นของลตางค์ดี

ยายสอนมาดเีกนิไป...ลกึลงไปในใจมีนาอดไม่ได้ท่ีจะต่อว่าคนเลีย้งดู 

ลตางค์

…พ่อ…ค�าพูดของมีนาท�าให้ลตางค์นึกข้ึนได้ว่าเธอยังไม่ได้โทรหา 

พ่อมาหลายวันแล้ว ส่วนพ่อเอง หลังจากฝากข้อความไว้วันก่อนแล้ว 

ก็ไม่ได้โทรมาหาเธออีกเหมือนกัน

"เป็นอะไรอีกล่ะ" สีหน้าของลตางค์ท�าให้มีนาสงสัย

"วันก่อนพ่อโทรมาฝากข้อความในโทรศัพท์ท่ีแกซ้ือให้น่ะสิ แต่ฉัน 

ยังไม่ได้โทรกลับเลย"

"นั่นไง ฉันบอกแล้วว่าต้องได้ใช้" น�้าเสียงของมีนามีแววลิงโลดได้ที 

ดวงตาเป็นประกายเหมือนจะบอกว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไว้ไม่ผิดไปเลยสักนิด

"ฝากไว้ครั้งเดียวแหละ แล้วก็ไม่โทรมาอีก" ลตางค์รีบเบรก ไม่อยาก

ให้เพื่อนได้ใจมากไปกว่านั้น

"เค้าเกรงใจแกน่ะสิ บ้านแกนี่แปลกดี พ่อเกรงใจลูก มือถือมีก็ไม่คิด

จะโทรหาด้วย…ยงัเอาแต่โทรเข้าเบอร์บ้านกนัอยู่ได้ท้ังพ่อท้ังแม่แก นีแ่หละ

ฉันถงึต้องให้ใช้เคร่ืองตอบรบั เฮ้อ…" มีนาบ่นแล้วแกล้งถอนหายใจประชด 

ท้ังท่ีพอจะเข้าใจว่าความห่างเหินระหว่างกนัและความรูส้กึผดิท่ีไม่สามารถ
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มอบครอบครัวท่ีสมบูรณ์ให้กับลูกได้ เป็นสาเหตุหลักท่ีท�าให้พ่อลตางค์

เกรงใจลูกสาวไม่น้อย ก่อนจะถามต่อมา

"แล้วท�าไมแกยังไม่โทรกลับไปหาล่ะ"

"มัวแต่ยุ่งเรื่องงานน่ะสิ กลับบ้านก็คุยกับแม่…" ตอบไปแล้วลตางค์ 

ก็อดรู้สึกผิดไม่ได้ ต่อให้ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกัน แต่พ่อก็เป็นพ่อ เธอไม่น่า 

ท�าเหมือนหลงลืมท่านแบบนี้

"งาน? จริงสิ แล้วนี่พ่อแกเค้ารู้หรือยังว่าตอนนี้แกท�างานอยู่บริษัท

อะไร"

ค�าถามใหม่ของมนีาท�าให้ลตางค์หันไปมองหน้าเพือ่น ก่อนจะส่ายหน้า 

น้อยๆ

"ยัง…ไม่รู้จะบอกให้ได้อะไรขึ้นมา"

"แกไม่ได้น้อยใจเค้าใช่ไหม" น�้าเสียงของมีนาเจือความเป็นห่วง  

เข้าใจพืน้ฐานชีวติของเพือ่นดี พอๆ กบัท่ีรูว่้าระหว่างพ่อกบัแม่แล้ว ลตางค์ 

ห่างเหินกับพ่อมากท่ีสุด แทบจะไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไรด้วยเงื่อนไข 

บางอย่างที่ตัวเองพร้อมจะยอมรับมาตั้งแต่เล็กๆ

มีแม่…แต่ก็กลายเป็นคนของครอบครัวอื่นไป มีพ่อ…แต่ก็มีเงื่อนไข

ชีวิตบางอย่างเข้ามาขวางจนท�าให้เหมือนไม่มี…

แม้ลตางค์จะท�าเหมือนมันไม่ส�าคัญ…ไม่ใช่ปัญหา แต่บางครั้งมีนา 

ก็ยังแอบคิด คนเรา…ต่อให้ท�าใจและเข้าใจความจ�าเป็นหรือเงื่อนไข 

ของชีวติได้แค่ไหน แต่ลกึลงไปในหัวใจของคนเป็นลกู มหีรอืจะไม่อยากได้

ครอบครัวสมบูรณ์อบอุ่นพร้อมหน้าในชีวิต

"จะให้น้อยใจไปท�าไมล่ะ ฉันแค่ไม่รู้จะบอกไปท�าไมจริงๆ อีกอย่าง 

คนท่ีพ่อรู้จักก็แค่เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของเจ้าของบริษัท ตั้งแต่ท�างานมา 

ฉันไม่เคยเห็นเค้าเข้าออฟฟิศสักที" ลตางค์บอกเคล้าเสียงหัวเราะน้อยๆ 

เหมือนไม่มีอะไร มือยกแก้วน�้าขึ้นมาจิบ
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"แต่พ่อแกกบัเค้าไม่ได้รูจ้กักนัธรรมดาสกัหน่อยนะตางค์ สกัวันผูใ้หญ่

ท่านนั้นที่แกว่าเค้าอาจจะมาเป็น…"

"จะเป็นอะไรก็ช่างเถอะ ฉันไม่เคยยุ่งกับเรื่องของพ่อ แกก็รู้" ลตางค์

ขัดขึ้นมาทันทีไม่รอให้เพื่อนพูดจบ พลางใช้สายตามองจ้องเพื่อน

มนีามองสายตาดท่ีุนานๆ จะได้เห็นสกัครัง้จากลตางค์ ก่อนจะแกล้งท�า 

เป็นถอนหายใจยอมแพ้ รู้ว่าบางเรื่องลตางค์ไม่ชอบให้แตะต้อง

"ก็ได้ๆ งัน้คยุเรือ่งอ่ืน นยิายแกอ่ะ พ่อกบัแม่รูห้รอืยังว่าได้ตพิีมพ์แล้ว" 

มีนาไล่ไปอีกเรื่อง แต่ก็ยังคงมีบุพการีของลตางค์มาเกี่ยวอยู่ดี

ลตางค์ส่ายหน้าเบาๆ ไม่รูจ้ะท�ายังไงกบัเพ่ือนด ีแต่คราวนีย้อมคยุด้วย

"ยัง"

"อ้าว ท�าไมล่ะ" มีนาร้อง ตามองเพื่อนที่ท�าใจเย็นตอบ

"ไม่รู้จะบอกยังไงนี่"

"แกนี่นะ ไม่บอกแม่ก็ไม่เป็นไร แต่บอกพ่อหน่อยเถอะเรื่องนิยายน่ะ 

เผ่ือฟลกุได้กลายเป็นละครไงล่ะ ไม่อยากเห็นความฝันตวัเองมีชีวิตหรอืไง" 

มีนาแหย่เมื่อคิดถึงอาชีพการงานในฐานะคนเบ้ืองหลังวงการบันเทิงของ 

บิดาลตางค์

"ช่างเถอะ ฉันเขียนไปเรือ่ยๆ อย่างนีก้ม็คีวามสขุดอียู่แล้วล่ะ" ลตางค์ 

เกลื่อนยิ้มทั่วใบหน้าบอกเพื่อน

ความห่วงใยในแววตาของมีนาท�าให้ลตางค์อดรูส้กึไม่ได้ว่าตวัเองโชคดี  

เธออาจไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมหน้า แต่ตลอดมาก็ไม่เคยเดียวดาย

อ้างว้าง

เมื่อก่อนเธอมียาย และตอนนี้ก็มีมีนา

"ย่ะ แม่คนมักน้อย" มีนาแกล้งกระแทกเสียงประชด ท่าทางของเธอ

เรียกเสียงหัวเราะให้กับลตางค์ที่ชวนเปลี่ยนเรื่องคุย

"ว่าแต่แก ท�าไมวันนี้มาคนเดียวล่ะ โอไปไหน"
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"เลิกกันแล้ว" ค�าตอบดังมาจากน�้าเสียงราบเรียบของคนท�าหน้าตาย

เหมือนไม่ใช่เรื่องหนักหนา

ลตางค์ไม่ตกใจ กลบัมองเพือ่นด้วยสายตาระอา แล้วแกล้งถอนหายใจ

ดังเฮือกใหญ่เข้าให้อย่างอ่อนใจบ้าง

"น้อยๆ หน่อยยัยตางค์ คนจะรักจะเลิกกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติ 

หัดปลงเสียบ้างรู้ไหม" คนที่บอกว่าเลิกกับแฟนไม่มีทีท่าทุกข์ร้อนสักนิด

"ธรรมชาติของแกคนเดียวน่ะสิ กะจะท�าสถิติส่งกินเนสบุ๊คหรือยังไง 

โอเนี่ยคนที่สามของปีนี้แล้วนะ"

ความเป็นเพื่อนท่ีสนิทกันมากท่ีสุดท�าให้ลตางค์ได้มีโอกาสเห็น 

เพื่อนตัวเองรักๆ เลิกๆ กับชายหนุ่มมานับครั้งไม่ถ้วน เธอไม่อยาก 

เรียกเพื่อนว่าคาสโนวี่ แต่บางทีก็อดคิดไม่ได้จริงๆ ว่ามีนาเกิดมาเพื่อคู่กับ

ค�าค�านี้

"ชีวิตมีให้เรียนรู้ ฉันอาจจะยังไม่เจอผู้ชายดีๆ เหมือนในนิยายของ 

นกัเขียนคนโปรดแกกไ็ด้ เอาน่า ฉันกค็วงเผือ่แกไง บาลานซ์พอดบิพอดเีลย"

มีนาหัวเราะเบาๆ ไปกับค�าพูดของตัวเอง รู้อยู่บ้างว่าตัวเองเป็นยังไง 

เหมอืนท่ีรูว่้าเพือ่นสนทิของตวัเองนัน้หัวใจยังใสกิก๊ ลตางค์อาจไม่ใช่หญงิสาว 

ท่ีสวยเด่นสะดดุตา แต่ก็ไม่ใช่คนข้ีเหร่แน่ ถ้าก�าจดัแว่นตากรอบเข้มท่ีบดบัง

ดวงตากลมโตภายใต้แพขนตายาวจนน่าอิจฉาออกไป เพื่อนของเธอแทบ

ไม่ต่างกับตุ๊กตากระเบ้ืองเคลือบตัวสวยผิวเนียนน่าถนอมเลยทีเดียว แต่ 

คงเป็นตุก๊ตาตวัสวยท่ีเดียวดายอยู่สกัหน่อย เพราะจนป่านนีมี้นากยั็งไม่เคย

เห็นผู้ชายคนไหนผ่านเข้าไปอยู่ในต�าแหน่งคนพิเศษของลตางค์เลยสักคน

ใช่ว่าไม่มใีครสนใจมองลตางค์ เพยีงแต่มีนาคดิว่าตวัลตางค์เองต่างหาก 

ที่มองไม่เห็นสายตาของชายหนุ่มเหล่านั้นเลยสักนิด

"สาธ ุขออย่าให้เจอเลย เสยีของหมด" ลตางค์แกล้งประชด เรยีกเสยีง

หัวเราะจากมีนาไม่หยุด
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"แกหมายถึงของดี…คนดีอย่างพระเอกในนิยายของแววบุหลันล่ะสิ 

นี่ถามจริงๆ นะตางค์ แกได้เป็นนักเขียนเองแล้ว ยังจะมัวหลงปลื้มกับ

พระเอกท่ีคนอ่ืนสร้างอยู่อกีเหรอ ไม่สงสารพระเอกของตวัเองบ้างหรอืไงกนั"  

มีนาถาม พร้อมกับเริ่มคิดใหม่

ไม่ใช่ว่าหัวใจของลตางค์จะไม่เคยมีช่ือผูช้ายคนไหนผ่านเข้าไปประทับรอย  

ยังมีพระเอกในนยิายของแววบุหลนัด้วยนีน่า ต่อให้เป็นแค่พระเอกในนยิาย

ที่ยังหาตัวตนจริงๆ ในโลกนี้ไม่น่าจะได้ก็ตามเถอะ

"กพ็ระเอกของฉันเค้าชอบนางเอกแปลกๆ เหมือนแกน่ะส ิ ฉันถงึรกัได้ 

ไม่เท่าพระเอกของแววบุหลัน" ลตางค์ตอบ ตามองเพื่อนรักที่ตรงข้ามกับ

เธอไม่ใช่น้อยเลย

มนีาเป็นสาวเปรีย้วสวยเฉ่ียว ม่ันใจในตวัเอง ในขณะท่ีลตางค์ขีอ้ายกว่า  

ซ่ึงบุคลกิท่ีโดดเด่นของเพือ่นท�าให้ลตางค์เลอืกมีนาเป็นต้นแบบของนางเอก

คนแรกในนิยายตัวเอง เพราะคิดว่าเข้าท่ากว่าตั้งเยอะ

"โอ๊ย พระเอกในนิยายของแววบุหลันน่ะหายากจะตายไป สมบูรณ์

แบบอย่างกับไม่ใช่คน สูงโปร่งหุ่นดี หล่อเหลาราวเทพบุตร บุคลิกเย่ียม 

เป็นสุภาพบุรุษที่มีเสน่ห์ อัธยาศัยดีมีแต่คนชื่นชม แถมยังรักเดียวใจเดียว

แล้วก็หวงแหนคนรักของตัวเองสุดหัวใจ…ผู้ชายแบบนี้จะยังมีเหลือในโลก

หรือยังไง ระวังเถอะ แกจะข้ึนคานถ้ามัวแต่ฝันถึงผู้ชายแบบนั้น" มีนา 

ร่ายยาวด้วยท่าทางเคลิม้ฝัน ก่อนจะเปลีย่นเป็นลงท้ายด้วยน�า้เสยีงไม่เช่ือถอื

ลตางค์ฟังเพื่อนบรรยายเพลิน แล้วจู่ๆ ลมหายใจก็สะดุดเมื่อสมอง

ของเธอสร้างภาพชายหนุ่มขึ้นมาคนหนึ่ง ซ่ึงมีใบหน้าและรอยยิ้มเหมือน 

ผู้บรหิารหนุม่ท่ีปรากฏตัวตอนท่ีตัวเองเรยีกหาพระเอกในนยิายเป็นก�าลงัใจ

วันก่อน

คุณตาณ...
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